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Asiakaspalvelua kolmessa
liiketoiminnassa
VR toimii kolmella liiketoiminta-alueella:

matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja infrassa. Asiakas on

kaiken toiminnan lähtökohtana.

VR Groupin omistaa Suomen valtio. Konserni toimii pääasiassa kotimaassa, mutta sillä
on toimintaa myös ulkomailla, erityisesti Venäjällä ja Ruotsissa. Konsernissa työskenteli
vuoden aikana noin 9 690 ammattilaista, ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli 1 367,2
miljoonaa euroa.

VR Groupin perustehtävänä on tarjota asiakkailleen korkealaatuisia ja
ympäristöystävällisiä matkustamisen ja logistiikan palveluita. Infraliiketoiminnassa VR
vastaa hankkeiden koko elinkaaresta.

VR Group
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Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2014 taloudellisesta tuloksesta muodostui vahva, vaikka konsernin liikevaihto
laskikin. Kannattavuus parantui kustannustehokkuuden ansiosta. VR Transpoint ja VR
Track kasvattivat liikevoittoaan merkittävästi. Matkustajaliikenteen liikevaihto ja tulos
heikkenivät muuttuneessa markkinatilanteessa.

VR-konsernin kaluston uudistuminen jatkui. Tammikuussa esittelimme uuden
kaksikerroksisen ravintolavaunun. Ohjausvaunujen toimitukset jatkuivat. Helmikuussa
allekirjoitettiin sopimus uusista sähkövetureista, jotka tulevat kaupalliseen
liikenteeseen vuodesta 2017 alkaen. Linja-autokalustomme uusiutuu liikenteen
laajentuessa.

Digitalisaatio näkyi konsernin sähköisten palvelujen kehittämisessä. Konsernin
verkkosivustot uudistettiin, autojuna-asiakkaiden chat-palvelu aloitettiin, VR Mobiilin
käyttöliittymä päivitettiin ja Pohjolan Liikenteen pikavuoroihin avattiin langaton verkko.
Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutokset johtivat omien lipunmyyntipisteiden
vähentämiseen asemilla. Lipunmyynnin kattavuutta laajennettiin aloittamalla yhteistyö
R-kioskien kanssa.

Toimitusjohtajan katsaus
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Olemme voimakkaasti panostaneet VR-konsernin kilpailukyvyn parantamiseen. Tuloksia
on tullut, mutta on syytäkin. Vaikka rautateiden kaukoliikenteessä VR:n yksinoikeus
jatkuu vuoteen 2024 saakka, juna kilpailee muiden kulkumuotojen, erityisesti
henkilöauton kanssa. Meidän ei tarvitse odottaa kymmentä vuotta, että joudumme
kilpailun puristukseen niin matkustajaliikenteessä, logistiikassa kuin
infrarakentamisessakin. Kustannuksia on edelleen alennettava työpaikkojen
varmistamiseksi. Osana kilpailuun valmistautumista lähiliikenne eriytettiin omaksi
tulosyksikökseen.

Alkaneen vuoden näkymät ovat heikentyneet nopeasti. Liikevaihdon kasvattaminen
nykyisessä suhdanteessa ja kiristyvässä kilpailussa on erittäin haastavaa. Odotan
liiketuloksemme heikkenevän tänä vuonna.

Kolmannes rautateiden tavarakuljetuksista on Venäjän liikennettä. Ruplan kurssi ja
Venäjän taloudellinen tilanne vaikuttavat hyvin suoraan rautatieliikenteeseen.
Venäläisten matkustuksen väheneminen on pienentänyt Allegron matkustajamääriä
tuntuvasti.

Viime vuonna tarkastelimme VR-konsernin vastuullisuuden tärkeimpiä osa-alueita.
Keskeisiksi teemoiksi nousivat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, henkilöstöstä
huolehtiminen, ympäristöasiat ja toiminnan läpinäkyvyys. Vastuullisuudesta
raportoidaan osana vuosiraporttia tämän jaottelun mukaisesti.

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää koko yhteiskunnalta energiatehokkuutta ja
vähäpäästöisyyttä. Rautateillä on ympäristöystävällisyytensä ansiosta tulevaisuudessa
yhä merkittävämpi rooli kestävässä liikennejärjestelmässä. Moderni kalusto ja
energiatehokas ajotapa pienentävät energiankulutusta sekä rautatie- että
maantieliikenteessämme.

Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan esimiestyö VR-konsernissa
kehittyy toivottuun suuntaan. Sisäistä viestintää ja vuorovaikutusta pitää parantaa ja
henkilöstön ja johdon välistä luottamusta vahvistaa. Työturvallisuus on parantunut,
mutta ei aivan tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on 10 % vähennys
tapaturmataajuuteen vuodessa.

Valtionyhtiön kaikelta toiminnalta odotetaan yhä enemmän läpinäkyvyyttä, mikä
korostuu erityisesti hankintojen kilpailutuksessa. VR-konsernin mittava, parin miljardin
euron investointiohjelma jatkuu pitkälle ensi vuosikymmenen puolelle. Investointien
rahoituksen varmistaminen ohjaa VR-konsernin toimintaa lähivuosina.

Mikael Aro
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus
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Avainluvut 2014
Liikevaihto liiketoiminnoittain 2014
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Henkilöstö liiketoiminnoittain 2014, %
Muut sisältää mm. junaliikennöinnin (ml. veturinkuljettajat), kunnossapidon ja keskitetyt palvelut.

Matkustajaliikenne 25 %

VR Transpoint 16 %

VR Track 19 %

Muut 39 %
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VR GrVR Groupin aoupin avvainlukainlukujauja 20142014 20132013 20122012 20112011 20102010
Kaukoliikenteen täsmällisyys, % 87,60 84,70 86,20 79,70 75,80

Lähiliikenteen täsmällisyys, % 93,40 94,30 93,70 92,10 88,50

Tavaraliikenteen täsmällisyys, % 93,30 90,90 91,60 87,90 81,00

Liikevaihto, milj. € 1 367,20 1 421,20 1 437,80 1 437,20 1 422,60

Liikevoitto, milj. € 90,40 70,60 52,30 20,90 43,10

Investoinnit, milj. € 169,00 185,20 106,50 152,30 152,40

Uusiutuvan energian käyttö junaliikenteessä,

%

67,00 65,00 64,00 64,00 64,00

Matkustajaliikenteen markkinaosuudet Suomessa 2013, %

Henkilöauto 84 %

Linja-auto 6 %

Juna 6 %

Lentokone 2 %

Muut 2 %

Logistiikan markkinaosuudet Suomessa 2013, %

Tieliikenne 65 %

Rautatieliikenne 28 %

Vesiliikenne 7 %

Avainluvut
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Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt

1000 tonnia

85,00 96,00 101,00 100,00 101,00

Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet

junamatkustajat, miljardia henkilökilometriä

kohti

0,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Yli yhden sairauspäivän vaatineiden

tapaturmien tapaturmataajuus*

18,90 19,10 - - -

Henkilötyövuodet keskimäärin 9 689,00 10 234 11 080 11 391 11 950

Uusien työsuhteiden määrä 683,00 718,00 928,00 796,00 664,00

* Raportointia muutettiin vuonna 2013, joten luku ei ole vertailukelpoinen
edellisvuosiin.

Katso myös: VR Group lukuina

Avainluvut
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Matkustajaliikenteen
kilpailuun vastataan
uudistumalla
Kaukoliikenteen kilpailu kasvoi kesällä 2014, kun lukuisat

linja-autoliikenteen siirtymäkauden sopimukset raukesivat.

VR on vastannut kilpailuun useilla hintakampanjoilla –

hinnoittelun ja liikennesuunnittelun uudistusta selvitetään.

Kaukoliikenteen bussireittien vapautumisesta koituvaa hintakilpailua oli osattu
ennakoida, mutta vuorotarjonnan huomattavaan kasvuun ja bussiyritysten
romahtaneisiin lippuhintoihin ei osattu varautua täysimääräisesti. Kiristyneen kilpailun
lisäksi haasteena on myös pitkään jatkunut talouden taantuma, joka vähentää
matkustuspalveluiden kysyntää. Muun muassa toteutettujen hintakampanjoiden
ansioista VR:n matkustajamäärät laskivat vain hieman verrattuna edellisvuoteen.

VR vastaa kaukoliikenteen kilpailuun
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Linja-autoihin verrattuna matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanaisen mielestä junissa
on kolme valttikorttia: mukavuus, nopeus ja asiakaspalvelu. Pitkillä matkoilla juna on
kätevä – siellä on hyvät tilat työskentelyyn ja viihtymiseen, tarjoilua ja mahdollisuus
ottaa mukaan suuriakin matkatavaroita. Konduktöörit palvelevat koko matkan ja
avustavat tarvittaessa. Junissa on myös mahdollista kuljettaa esimerkiksi lemmikkejä
tai valita allergiapaikka.

Asiakaslähtöistä hinnoittelua

Taloustilanne ja lisääntynyt kilpailu on lisännyt kuluttajien hintatietoisuutta –
erinomaisen matkustajapalvelun lisäksi hinnoittelun on oltava läpinäkyvää ja
asiakaslähtöistä. Matkustajaliikennejohtaja Romanaisen mukaan mukaan
asiakaslähtöistä hinnoittelua on jo käynnistetty – mutta hintamielikuvan muuttamiseksi
löytyy vielä tekemistä.

Kiristyneessä kilpailutilanteessa VR päätti olla nostamatta lippujen hintoja vuoden 2015
alussa. Lisäksi erityisesti hintatietoisille opiskelijoille on tarjottu lisäalennuksia,
sarjalippuja ja viikonloppulippuja. Romanaisen mukaan opiskelijat ovat ottaneet
tarjoukset hyvin vastaan, ja niitä on hyödynnetty vilkkaasti.

VR:n lippuvalikoima on monipuolinen, mutta edullisimman vaihtoehdon löytäminen on
saattanut olla haastavaa. Erilaisten tarjous- ja alennuslippujen lisäksi on tarjolla
ennakko-, jousto- ja peruslippuja sekä Eko- ja Ekstra-luokka -vaihtoehdot, joiden erot
eivät aina välttämättä avaudu asiakkaalle. VR selvittää tarjonnan ja hinnoittelun
selkeyttämistä vuoden 2015 aikana. VR on käynnistänyt 2015 alusta suunnittelun
tarjonnan ja hinnoittelun selkeyttämiseksi kaukoliikenteessä.

Asiakkaat edellä

Digitalisaatio etenee matkustajaliikenteessä, ja tulevaisuudessa liikenteen
kehittämisessä tähdätäänkin entistä matalampaan kynnykseen uusien ratkaisujen
kokeilemisessa. Tässä on avainasemassa asiakaspinnassa toimivan henkilöstön ja
suoraan asiakkailta tulevan palautteen kuuntelu.

Romanainen muistuttaa, että palkitussa asiakasohjelma Veturissa on jo yli 700 000
jäsentä. Yli 60 prosenttia lipuista ostetaan itsepalvelukanavissa, erityisen nopeasti
kasvaa mobiilipalveluiden kysyntä. Digitaaliset kanavat ovat hyvä keino kohdistaa
tarjouksia entistä paremmin erityisesti Veturi- asiakasohjelman jäsenille. Asiakkailta
tulevan palautteen huomioiminen auttaa meitä tarjoamaan parasta mahdollista
palvelua kilpailukykyiseen hintaan, Romanainen sanoo. Vuorovaikutus asiakkaan
kanssa auttaa kehittämään myös junien palvelutarjontaa kuten junaverkkoa,
ravitsemuspalveluita ja viihtyvyyttä, tästä hyvänä esimerkkinä DuettoPlus
ravintolavaunut.

VR vastaa kaukoliikenteen kilpailuun
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Täysi juna on kaikkien etu

Joukkoliikenteen kilpailu voidaan nähdä positiivisena asiana, joka kertoo
joukkoliikenteen houkuttelevuudesta. Junan pääkilpailija on henkilöauto, jolla tehdään
yhä yli kaksi kolmasosaa Suomen sisäisistä yli 100 kilometrin matkoista. Olennaista on
saada aiemmin junaa käyttämättömät suomalaiset kokeilemaan junaa, ja toisaalta
vastata yhä paremmin nykyisten asiakkaiden tarpeisiin.

Suomen jatkuva rakennemuutos tukee junan luontaisia vahvuuksia – juna on
erinomainen väline kuljetettaessa isoja ihmismääriä kaupunkikeskustojen välillä.
Toisaalta junaliikenteen kustannukset ovat huomattavia eikä tyhjillä junilla ajaminen
ole kannattavaa. Sekä asiakkaiden että VR:n ja yhteiskunnan etu on ajaa kysyttyjä
reittejä sopivasti mitoitetulla kalustolla. Vuoden 2015 aikana selvitetään
liikennesuunnittelun uudistustarpeita, jotta pystytään vastaamaan entistä paremmin
matkustajien toiveisiin.

VR vastaa kaukoliikenteen kilpailuun
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VR Transpoint kumppanina
satamakuljetuksissa
Vapo Timber Oy otti käyttöön VR Transpointin uudenlaisen

junan ja auton kuljetusyhdistelmän toukokuussa 2014.

Ratkaisu takaa sahatavaran hyvän toimitusvarmuuden sekä

vaivattoman ja kustannustehokkaan kuljetuksen suurimpiin

merisatamiin.

Pohjois-Karjalassa toimiva Vapo Timber vie erilaista sahatavaraa ympäri maailman. VR
Transpoint hoitaa Vapo Timberin Lieksan ja Nurmeksen sahojen satamakuljetukset
joustavasti junilla tai autoilla riippuen kuljetettavan erän suuruudesta. Junaa
käytetään, kun kuljetettava erä on kooltaan suuri – vähintään 250 kuutiometriä. Sitä
pienemmät erät viedään autoilla.

Kumppanina satamakuljetuksissa
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Sahojen kuljetusmäärissä esiintyy huomattavia vaihteluita vuodenajasta riippuen, mikä vaatii erityistä
joustoa kuljetuskalustolta. Vilkkaimpina aikoina keväällä voi yhdeltä sahalta lähteä 5 000–6 000
kuutiota sahatavaraa viikossa – talvella kuljetusmäärät ovat huomattavasti pienempiä. Vuosien
mittaan kuljetuksia on hoidettu monilla erilaisilla konsepteilla, mutta junan ja auton yhdistelmä on
todettu Vapo Timberin puolesta tämän hetken parhaaksi kuljetusratkaisuksi.

Joustavaa ja tehokasta kuljetussuunnittelua
VR Transpoint hoitaa kuljetusten lisäksi myös Vapo Timberin kuljetussuunnittelun.
Suunnittelussa pyritään kustannustehokkuuteen yhdistelemällä kuljetettavia eriä
aikataulun rajoissa. Toimitusajat pidetään mahdollisimman lyhyinä.

Laivalinjat ja tilaukset sanelevat toimitusrytmin, ja koska kuljetusmäärät vaihtelevat,
junia tarvitaan erilainen määrä eri vuodenaikoina. VR Transpoint ja Vapo Timber
työskentelevät yhdessä, jotta koko kuljetusketju pysyy tehokkaana.

Kuljetukset pysyvät taloudellisina, mikäli junia pystytään käyttämään riittävästi.
Taloudellisuuden ohella junien käyttö tuo etua myös lastaukseen – jos kaikki tavara
vietäisiin autolla, kuormat pitäisi kerätä etukäteen valmiiksi. Junakuljetuksissa vaunuja
voi lastata rauhassa pitkin päivää, jolloin yksi käsittelykerta jää kokonaan väliin.

Kumppanina satamakuljetuksissa
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VR Track mukana kehäradan
rakentamisessa
Kehärata on pääkaupunkiseudun tärkeimpiä

liikennehankkeita tällä vuosikymmenellä. VR Track osallistui

Kehäradan rakentamiseen päällysrakenneurakalla.

Liikenneviraston, Vantaan kaupungin ja Finavia Oyj:n yhteishanke Kehärata yhdistää
Vantaankosken radan päärataan Vantaan Hiekkaharjussa ja tuo valmistuessaan muun
muassa kulkuyhteyden pääradalta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Kehäradalle
avautuu viisi uutta asemaa: Vehkala, Kivistö, Aviapolis, Lentoasema ja Leinelä.
Tunneliosuutta radalla on kaikkiaan kahdeksan kilometriä.

Kiskontyöntöä Kehäradan tunneleissa

VR Track osallistui Kehäradan rakentamiseen päällysrakenneurakalla. Työalueita oli
vuoden aikana kaikkiaan seitsemän. Rakentamiskausi alkoi maaliskuussa ensimmäisen
tunneliosuuden rakentamisella Ruskeasantaan, ja lokakuussa asennettiin ensimmäiset

VR Track mukana Kehäradan rakentamisessa
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vaihteet tunneliin lentoaseman tuntumaan. Rataosuuden pohjoinen raide valmistui
marraskuussa 2014 ja eteläinen tammikuussa 2015. Urakka luovutetaan tilaajalle
keväällä 2015 viimeistelytöiden jälkeen.

Koneelliset tunnelityöt ovat haastavia erityisesti ilmanvaihdon suhteen. Kehäradan
tunnelien päällysrakennetöissä vaihteiden tukemiseen käytettiin pakokaasujen
puhdistuslaitteella varustettua vaihteentukemiskonetta, joka soveltui myös erityisen
hyvin operoimaan tunnelien jyrkissä mäkiosuuksissa.

Urakassa kiskojen asentamiseen eli niin sanottuun kiskontyöntöön kokeiltiin
ensimmäistä kertaa erityisesti kiskojen keruuseen suunniteltua laitetta. Kokemukset
olivat myönteisiä, ja laitetta tullaan jatkossa käyttämään kiskojen asennuksessa
perinteisen kiskontyöntökoneen ohella.

Kehäradan työturvallisuus huipputasoa

Urakan turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Työmailla työskenteleville on
järjestetty koulutuksia ja työmaaperehdytyksiä, ja työnjohto on osallistunut
viikoittaisiin turvallisuuspalavereihin. Myös aluehallintovirasto on tehnyt säännöllisiä
turvallisuustarkastuksia kehäradan eri työmaille.

Viikoittain tehtävän turvallisuusmittauksen (MVR) työturvallisuusaste on ollut
huippuluokkaa koko hankkeen ajan – VR Trackin työmailla työturvallisuusaste on
pysytellyt yli 90 prosentissa vuoden 2014 keskiarvon ollessa 96 prosenttia.

VR Track mukana Kehäradan rakentamisessa

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 19



VR Group yrityksenä
Yhtiön perustehtävänä on tarjota korkealaatuisia ja

ympäristöystävällisiä palveluja jokaisella liiketoiminta-

alueella.

VR Groupilla on kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta: matkustajaliikenteessä,
logistiikassa ja infrassa. Matkustajaliikenteellä tarkoitetaan kauko- ja lähiliikennettä
sekä junilla että linja-autoilla. VR Transpoint toimii rautatie- ja maantielogistiikassa. VR
Track tarjoaa asiakkailleen koko infrahankkeen elinkaaren kattavia palveluja:
suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa sekä rautatiemateriaalien toimittamista.

Yhtiön perustehtävänä on tarjota korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä palveluja
kaikilla liiketoiminta-alueilla. Konsernin päämarkkina-alueet ovat kotimaan lisäksi
Venäjä ja Ruotsi. Tämän lisäksi VR Track urakoi Baltian maissa.

VR Group yrityksenä
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Vuonna 2014 VR Groupin liikevaihto oli 1 367,2 (1 421,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto
90,4 (70,6) miljoonaa. Konsernissa työskenteli vuoden aikana keskimäärin 9 690
henkilöä.

VR Group yrityksenä
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VR Group – perustehtävät
• Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä

matkustamisen ja logistiikan palveluja.

• Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla infrapalveluja, jotka kattavat
hankkeiden koko elinkaaren.

• Kotimarkkinamme ovat Suomessa ja Venäjällä.

Perustehtävä
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Kolme keskeistä liiketoiminta-
aluetta
VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä

toimivasta liiketoiminnosta, joihin kuuluvat

matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaliiketoimiNta

VR Transpoint ja infraan erikoistunut VR Track.

Matkustajaliikenne

VR Groupin matkustajaliikenne koostuu VR:n harjoittamasta kauko- ja
lähijunaliikenteestä sekä Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenteestä. Junilla ja linja-
autoilla tehdään vuodessa yhteensä noin 98 miljoonaa matkaa.

Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra täydentää matkustajaliikenteen
palvelua junissa ja rautatieasemilla. Avecra on VR Groupin tytäryhtiö, ja
vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa kansainvälinen Rail Gourmet Group.

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä eli HSL on merkittävä asiakas sekä juna- että
linja-autoliikenteessä. HSL hankkii VR:ltä lähijunapalveluja sekä Pohjolan Liikenteeltä
pääkaupunkiseudun linja-autopalveluja.

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vr.fi, www.pohjolanliikenne.fi ja
www.avecra.fi

Logistiikka

VR Transpoint on johtava logistiikkatoimija Suomessa sekä Suomen ja Venäjän
välisessä liikenteessä. VR Transpoint tarjoaa rautatielogistiikan palveluja sekä
massatavaran ja kansainvälisen logistiikan palveluja maanteillä.

VR Transpointin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset metsä-, metalli- ja
kemianteollisuuden yritykset sekä suuret ja keskisuuret yritykset, jotka tarvitsevat
logistisia ratkaisuja massatavarakuljetuksissa. Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan
toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä.

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vrtranspoint.fi

Kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta
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Infra

VR Track on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurimmista infra-alan
rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista. Palvelumme kattavat koko infrahankkeen
elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon. Olemme myös merkittävä
rautatiemateriaalien toimittaja. Suomen lisäksi toimimme Ruotsissa ja Virossa.

Kilpailuetujamme ovat infra-alalla ainutlaatuinen koko hankkeen elinkaaren kattava
kokonaisosaaminen, vankka kokemus rautatiejärjestelmistä ja suurten urakoiden
projektinhallinta.

VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat ja satamat sekä rautatiepalveluja ja muita
infrarakentamisen palveluja käyttävät yritykset. Suurin asiakas on Liikennevirasto.

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vrtrack.fi

Kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta
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Sisäiset palvelut
Sisäiset palvelut tukevat VR Groupin liiketoimintoja.

Kunnossapitoyksikkö tarjoaa rautatiekaluston kunnossapidon palveluja pääasiassa VR
Groupin liiketoiminnoille ja tukiyksiköille. Asiakkaita ovat lisäksi osakkuusyritykset
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Oy Karelian Trains Ltd. Kunnossapito huolehtii
rautatiekaluston kunnossapidosta kuudella varikolla ja kahdella konepajalla.
Kunnossapitoyksikköön kuuluva VR Teknologia tarjoaa kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja
sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja.

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta.

Junaliikennöinti tuottaa sisäisiä palveluja VR Groupin liiketoiminnoille sekä vastaa
veturi- ja veturinkuljettajapalveluista sekä joistakin konsernin yhteisistä
suunnittelutehtävistä. Lisäksi junaliikennöintiin kuuluu operaatiokeskus, joka vastaa
junaliikenteen häiriötilanteiden johtamisesta.

Junaliikennöinnin tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin matkustajaliikenne ja VR
Transpoint sekä kaluston kunnossapitopalvelut.

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta.

Sisäiset palvelut
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Kansainväliset toiminnot
VR Groupilla on kansainvälistä liiketoimintaa

matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja infra-alalla pääasiassa

Venäjällä ja Ruotsissa.

Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona edistää ja kehittää VR Groupin
kansainvälistä liiketoimintaa yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa. Divisioonan
vastuulle kuuluvat myös kansainvälinen ja EU-edunvalvonta sekä Venäjä-suhteet ja VR
Groupin Moskovan edustusto. VR Groupin eri liiketoimintojen kansainvälisissä
tehtävissä toimii yhteensä noin 750 henkilöä.

Allegrolla tehtiin vuonna 2014 noin 400 000 matkaa

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta

Kansainväliset toiminnot

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 26

http://www.vrgroup.fi/fi/


Muuttuva toimintaympäristö
Suomen valtio omistaa VR Groupin sataprosenttisesti.

Omistajan valtaa käyttää valtioneuvoston kansliaan kuuluva

omistajaohjausyksikkö. Omistajapolitiikkaa harjoitetaan

hallitusohjelman mukaisesti.

Rautatieliikenne on yksityiskohtaisesti säädeltyä. EU:n komissio julkaisi vuoden 2013
alussa ehdotuksen niin sanotusta neljännestä rautatiepaketista, joka sisältää yhteensä
kuusi lainsäädäntöehdotusta. Komission tavoitteena on yhtenäisen eurooppalaisen
rautatiealueen luominen, teknisten ja hallinnollisten esteiden poistaminen ja kotimaan
henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle. Ehdotusten käsittely jatkuu EU:n toimielimissä.

VR Group toimii kilpaillussa ympäristössä

Infraliiketoiminnassa jokainen urakka voitetaan tai hävitään tarjouskilpailun kautta.
Logistiikassa kilpailijoita on runsaasti autokuljetuksissa. Rautatiekuljetuksissakin
ensimmäiset kilpailijat ovat aloittaneet toimintansa. VR varautuu rautateiden

Toimintaympäristö
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henkilöliikenteen avautumiseen kilpailulle. Vaikka VR:llä on toistaiseksi yksinoikeus
rautateiden matkustajaliikenteeseen, juna kilpailee jatkuvasti muiden
liikennemuotojen, erityisesti linja- ja yksityisautoliikenteen kanssa.

VR:n yksinoikeus rautateiden kaukoliikenteeseen perustuu vuonna 2009 liikenne- ja
viestintäministeriön kanssa tehtyyn sopimukseen. Liikenne- ja viestintäministeriö jatkoi
vuonna 2013 VR:n yksinoikeutta vuoden 2024 loppuun saakka.

Logistiikka-alalla kilpailijoita on runsaasti autokuljetuksissa – rautatiekuljetuksissa
ensimmäiset kilpailijat ovat aloittaneet toimintansa. VR Transpointin näkymät ovat
vahvasti kytköksissä teollisuuden kasvunäkymiin ja sitä myötä rautatiekuljetusten
kysyntään. Kotimaan lisäksi suhdanteiden kehitys etenkin Venäjällä on ratkaisevaa.

Lähijunaliikenteen sopimusta neuvotellaan

Lähiliikenteestä noin puolet on Helsingin seudun liikenteen (HSL) ostoliikennettä. VR:n
ja HSL:n sopimus on voimassa vuoden 2017 loppuun asti.

VR ja HSL ovat neuvotelleet uudesta lähijunaliikenteen sopimuksesta siirtymäkaudelle
2016–2021 ennen kilpailutetun liikenteen alkamista. Jos HSL hyväksyy tarjouksen,
lähijunaliikenteen kilpailutus siirtyy kolmella vuodella eteenpäin. Uusi sopimus VR:n
kanssa korvaisi nykyisen huhtikuusta 2016 alkaen ja kestäisi kesään 2021, jolloin
kilpailutetun liikenteen olisi määrä alkaa.

Mikäli neuvottelut eivät johda HSL:n tavoitteiden mukaiseen aiesopimukseen huhtikuun
loppuun mennessä, lähijunaliikenteen tarjouskilpailun valmistelu jatkuu suunnitellulla
aikataululla. Tällöin kilpailutettu liikenne käynnistyy kesäkuussa 2018. Päätös
siirtymäkaudesta tehdään huhtikuun loppuun mennessä.

Rataverkko ja sen kunto määrittelee junaliikenteen

reunaehdot

Rataverkosta vastaa sen omistaja Liikennevirasto, joka saa rahoituksensa valtion
budjetista. Liikenneviraston määrärahat määrittelevät radanrakentamisen ja
kunnossapidon ja niihin liittyvän suunnittelun markkinoiden laajuuden. Liikennevirasto
on rataverkon omistajuuden lisäksi myös VR Trackin suurin asiakas.

Muutaman viime vuoden aikana radanrakentamiseen ja kunnossapitoon osoitetut
määrärahat ovat kasvaneet, mikä on VR:n näkökulmasta ollut enemmän kuin
tervetullutta.

Toimintaympäristö
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Vuoden 2014 syksyllä tehty valtion talousarvion valmistelu osoitti, että rahoituksen
suotuisa kehitys ei ole jatkumassa. Rataverkon parantaminen on edellytys
rautatieliikenteen nopeuden, täsmällisyyden ja volyymien kehittämiselle. Rataverkon
korjausvelan jatkuva kasvu on liikenteen hoidon kannalta huolestuttavaa.

Finrail Oy itsenäiseksi yhtiöksi

Valtion päätöksellä junaliikenteen ohjaus-, matkustajainformaatio- ja
suunnittelupalveluita tarjoava ja kaupallisin perustein toimiva Finrail Oy aloitti
toimintansa itsenäisenä yhtiönä tammikuussa 2015.

Katso lisää toimintaympäristöstä VR Groupin www-sivuilta

Katso lisää hallituksen toimintakertomuksesta

Toimintaympäristö
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VR Groupin keskeisiä toimipaikkoja Suomessa ovat Helsinki, Tampere, Oulu ja Kouvola.
Infralla on Suomen lisäksi toimintaa myös Ruotsissa. Logistiikalla on Suomen lisäksi
toimintaa myös Baltian maissa ja Venäjällä

Toimintaympäristö
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VR Groupin strategia
Strategiamme koostuu neljästä osa-alueesta:

• Toimiva perusta
• Asiakaslähtöisyys
• Kilpailukyky
• Kasvu

VR Groupissa vastuullisuus on integroitu osaksi konsernistrategiaa. Tämä tarkoittaa
sitä, että strategisia päätöksiä tehtäessä vastuullisuusnäkökulma otetaan aina
huomioon. Katso lisää osiosta: VR Group vastuullisena yrityksenä ja VR Groupin www-
sivuilta.

Strategia
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VR Group - arvot
UUDISTUMINEN

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti. Emme vain sopeudu muutokseen, vaan
pyrimme vaikuttamaan siihen ennakoivasti. Kasvun varmistamiseksi ja palvelun
parantamiseksi kehitämme uudenlaisia lähestymistapoja ja tartumme uusiin
mahdollisuuksiin.

TURVALLISUUS JA VASTUULLISUUS

Liikenneturvallisuutemme on Euroopan huippua. Myös ympäristöystävällisyys on
konsernia yhdistävä vahvuus. Vastuullisuustyömme on jatkuvaa. Konsernin kestävä
kehitys ja henkilöstön tyytyväisyys kulkevat käsi kädessä.

ASIAKAS TOIMINNAN LÄHTÖKOHTANA

Parannamme jatkuvasti palvelujemme laatua ja saatavuutta yhdessä asiakkaidemme
kanssa. Matkustajaliikenteessä parannamme asiakaspalvelua, uudistamme hinnoittelua
ja panostamme täsmällisyyteen. Logistiikassa tarjoamme kokonaispalvelua rautateillä
ja maanteillä. Infratoimialalla osaamisemme kattaa hankkeen koko elinkaaren ja yhä
useamman toimialan tarpeet.

YHDESSÄ TEKEMINEN

Koko konsernimme menestyy, kun teemme työtä yhdessä. Voimavaroja jaetaan
liiketoimintojen ja yksiköiden kesken. Niin varmistetaan voimavarojen tehokas käyttö,
kehitetään toimintaa alan parhaiden asiantuntijoiden kesken ja luodaan taloudellista
vakautta. Keskustelemalla yli yksikkörajojen luomme uutta liiketoimintaa ja tuemme
yhteistä kasvua.

TAVOITTEELLISUUS

Selkeiden tulostavoitteiden merkitys korostuu epävarmassa taloustilanteessa.
Konsernitasolla tavoitteena on noin viiden prosentin liikevoitto ja liikevaihdon vuotuinen
viiden prosentin kasvu. Kansainvälisessä toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota
kannattavuuteen. Myös jokaisella VR:läisellä on omat vastuunsa ja tavoitteensa.

Arvot
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VR Group – Visio
VR Groupin visiona on olla Suomen johtava matkustuksen, logistiikan ja
infrarakentamisen palveluyritys. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja vastuullisesti
tuotettuja.

VR Group etenee kohti visiota strategialla, jossa keskeistä on asiakaslähtöisyys,
kilpailukyky, kasvu ja perusasioiden kuntoon laittaminen.

Visio
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Laajat ja monipuoliset
sidosryhmät
VR Groupin toiminta kiinnostaa useita eri tahoja konsernin

yhteiskunnallisesti tärkeän roolin vuoksi.

Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voi vastata
eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään.

VR Groupin sidosryhmät voi jakaa karkeasti kolmeen: julkiset tahot, liiketoimintaan
liittyvät toimijat sekä konsernin toiminnasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat.
Sidosryhmät ovat sekä kotimaisia että kansainvälisiä.

Tarkkaa sääntelyä

VR Groupin julkisia sidosryhmiä ovat valtio-omistaja, kansalliset ja kansainväliset
päätöksentekijät, liikenne- ja viestintäministeriö sekä eri viranomaiset, joista keskeisiä
konsernin toiminnan kannalta ovat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafi.

Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
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Monilla VR Groupin toimintaympäristössä vaikuttavilla tahoilla on useita eri rooleja.
Esimerkiksi Liikennevirasto on sekä viranomainen että infrarakentamista harjoittavan
VR Trackin asiakas.

Koko rautatiesektoria ja sitä kautta merkittävää osaa VR Groupin toiminnasta
säännellään tarkasti sekä EU:ssa että kansallisesti. Sääntely on dynaamista ja muuttaa
VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti.

Euroopan Unionin niin sanotun neljännen rautatiepaketin käsittely on ollut keskeisessä
asemassa viime vuosina. EU:n ensimmäisen rautatiepaketin muutosdirektiivin
täytäntöönpano aiheuttaa muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön laajentamalla
rautatiemarkkinoita valvovan sääntelyelimen toimivaltaa, tarkentamalla
rautatieyritysten palveluvelvoitetta ja uudistamalla ratamaksujärjestelmää.

Tasapuolisesti asiakkaita kuunnellen

VR Groupin liiketoimintaan liittyviä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja
liiketoimintakumppanit, kuten alihankkijat. VR Groupilla on henkilöstöä, asiakkaita ja
kumppaneita myös ulkomailla. Nopeasti suosiota saavuttanut VR:n asiakasohjelma
Veturi antaa yhtiölle paitsi tärkeää tietoa myös kanavan keskustella ja kuunnella
kuluttaja-asiakkaita sekä heidän toiveitaan junamatkustamisen kehittämisestä. Veturin
kautta tavoitetaan aktiiviset, junamatkustamiseen sitoutuneet asiakkaat ja tarjotaan
asiakkuusetuja.

VR Group haluaa edistää palveluiden tasapuolista saatavuutta. Junien
vammaispalveluita on kehitetty sekä kaluston että palvelun osalta. Tällä hetkellä lähes
kaikilla rataosilla on esteettömiä junavuoroja. Lue lisää täältä.

VR Transpoint työskentelee yhdessä asiakkaidensa kanssa tehokkaiden
logistiikkaratkaisujen kehittämisessä. Yhteistyöhön kuuluu myös laajoja
toimenpideohjelmia muun muassa turvallisuudesta ja koulutuksesta. Yhteisillä
riskikartoituksilla parannetaan turvallisuutta asiakkaiden tuotantolaitoksissa.
Turvallisuustoiminnan tarkoitus on jatkuvasti kehittämällä saavuttaa yhä parempi sekä
turvallisempi toimintaympäristö ja toimintatavat.

Vastuulliset alihankkijat

VR Transpointin kotimaan maantieliikenteessä liikennöivät pääsääntöisesti alihankkijat
eli sopimusliikennöitsijät. Pitkäaikaiset liikennöitsijäsopimukset sekä laaja
liikennöitsijäverkosto takaavat toiminnan laadun ja jatkuvuuden. VR Transpoint käyttää
aina tilaajavastuulain velvoitteet täyttäviä sopimuskumppaneita.

Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
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VR Trackilla on lukuisia alihankkijoita ja materiaalitoimittajia. VR Track edellyttää
toimittajiltaan ja käyttämiltään urakoitsijoilta liittymistä Luotettava kumppani -
palveluun varmistaakseen, että nämä täyttävät tilaajavastuulain velvoitteet. Toimintaa
ohjaavat turvallisuus- ja ympäristöohjelmat sitovat myös yhtiön materiaalintoimittajia
ja alihankkijoita.

Järjestöyhteistyötä

VR Group osallistuu monen omassa toimintaympäristössään merkittävän järjestön
toimintaan – tiiveintä yhteistyötä tehdään henkilöstöjärjestöjen kanssa. VR:n
henkilöstöä on jäseninä Veturimiesten liitossa, Rautatievirkamiesliitossa, Akavassa,
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry:ssä ja Rautatiealan Teknisten liitossa.

VR Group on muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton ja Palvelualojen työnantajat
Paltan jäsen. Konserni kuuluu myös Finnish Business & Societyn vastuullisen
yritystoiminnan verkostoon.
VR Track Oy on Infra ry:n elinkeinopoliittinen jäsen. Se kuuluu myös muun muassa
Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon, Suomen geoteknilliseen yhdistykseen,
Maarakennusalan neuvottelukunta MANK:iin sekä Suunnittelutoimistojen liitto SKOL
ry:een ja BuildingSMART Finlandin infran, kaupunkisuunnittelun ja koulutuksen
toimialaryhmiin.

Pohjolan Liikenne kuuluu Linja-autoliittoon ja VR Transpoint Suomen Kuljetus ja
Logistiikka -yhdistykseen (SKAL ry). Avecra on Majoitus- ja Ravintolapalvelut MaRan
jäsen.

Kansainvälisessä roolissa

Rautatiealan tärkeimmät kansainväliset järjestöt ovat Euroopan rautatie- ja
infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö CER, Kansainvälinen rautatieliitto UIC ja Kansainvälisen
kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestö CIT. CER hoitaa rautatiesektorin EU-edunvalvontaa.
UIC taas toimii alan maailmanlaajuisena yhteistyöjärjestönä ja Euroopan tasolla
tutkimuksen sekä teknisen kehitystyön yhteistyöfoorumina. Kansainvälisen
kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestössä CIT:ssä sovitaan COTIF-sopimuksen käytännön
toimeenpanosta kansainvälisessä rautatieliikenteessä. COTIF on kansainvälisiä
rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus.

VR Group on tarkkailijajäsen OSJD:ssä, joka on Itä-Euroopan, IVY-maiden, Kiinan ja
muutamien muiden Aasian maiden rautateiden yhteistyöjärjestö. Konserni on
liitännäisjäsenenä IVY-maiden rautateiden neuvostossa, joka koordinoi
rautatieliikennettä ja yhteistoimintaa Venäjän, muiden IVY-maiden sekä Baltian maiden
välillä.

Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
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Lisäksi VR Group on jäsenenä Trans-Siperian radan koordinaationeuvostossa, joka
kehittää ja koordinoi rautatiekuljetuksia Siperian-radalla. VR Group toimii myös
kansainvälisessä joukkoliikenneliitossa UITP:ssa, jonka tavoitteena on edistää
joukkoliikenteen yhteistyötä, innovaatioita ja kestävää kehitystä.

Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voi vastata
eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään.

Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
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Vuosiraportin rajaukset ja
lähteet
Tavoite

Vuosiraportin tavoitteena on antaa lukijalle tasapainoinen kuva konsernin toiminnasta
vuonna 2014. Vuosikertomus kertoo VR Groupin liiketoiminnan merkittävistä
tapahtumista ja konsernin taloudellisesta tuloksesta. Vuosikertomus kuvaa myös
konsernin vastuullisen toiminnan sitoumuksia ja periaatteita sekä saavutettuja tuloksia
ja tulevaisuuden näkymiä.

Aikaisemmin julkaistut raportit

VR Group on julkaissut tätä ennen viisi vuosiraporttia vuosina 2009–2013 sekä kolme
vastuuraporttia vuosilta 2005, 2007 ja 2008. Sitä ennen konserni on julkaissut
ympäristöraportin joka toinen vuosi vuodesta 1998 alkaen. Vuosikertomus julkaistaan
vuosittain.

Kohderyhmät

VR Groupin vuosiraportti on tarkoitettu kaikille konsernista kiinnostuneille.
Verkkoraportin eri osioista löytyy eri sidosryhmiä kiinnostavaa tietoa. Monet raportin
osa-alueet on suunnattu ensisijaisesti päättäjille, viranomaisille ja konsernin
yritysasiakkaille.

Vuosiraportti 2014 julkaistaan sähköisessä muodossa VR Groupin internet-sivuilla
suomeksi ja englanniksi.

Rajaukset ja laskentarajat

Vuosiraportin tiedot ovat tilikaudelta 2014. Vuosiraportti kattaa kaikki VR Groupin
liiketoiminnot.

Vastuullisuuden tunnusluvuissa ei ole mukana maantielogistiikan tai infran
kansainvälisiä toimintoja. Matkustajaliikenteeseen kuuluvista Pohjolan Liikenteestä ja
Avecrasta, logistiikkaliiketoiminnan maantielogistiikasta sekä infrarakentamisesta
raportoidaan vastuullisuuden tunnusluvuissa ne tiedot, jotka voidaan kerätä tällä
hetkellä käytössä olevilla järjestelmillä. Tämä ei vaikuta olennaisesti konsernin ja
tytäryhtiöiden tietoihin tai niiden vertailukelpoisuuteen.

Vuosiraportin kuvaus
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Ympäristötunnusluvuissa on mukana vain konsernin Suomen toimintojen tiedot.

VR Groupin vuosiraportissa alihankkijoiden toimintoja koskevia tietoja ei raportoida.
Ainoastaan polttoaineen kulutusluvuissa on mukana maantielogistiikan alihankkijoiden
käyttämä polttoaine, koska valtaosa maantielogistiikan liikenteestä tapahtuu
alihankkijoiden kalustolla.

Vuosiraportissa ei käsitellä Liikenneviraston tai Liikenteen turvallisuusviraston
toimialueelle kuuluvia asioita, kuten valtion rataverkkoa tai sen kehittämistä ja
ylläpitoa.

Lähteet

Vuosiraportin tietojen kokoamiseen osallistuu suuri joukko henkilöitä useilta VR
Groupin liiketoiminta-alueilta sekä vastuullisuuden eri osa-alueilta. Työtä ohjaa
raportoinnin koordinointiryhmä. Vuosiraportti esitellään konsernin hallitukselle ja
hallintoneuvostolle.

Vuosiraportin tiedot on kerätty useista lähteistä.

• Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkastettuun ja vahvistettuun
tilinpäätökseen.

• Henkilöstöä koskevat tunnusluvut perustuvat konsernin henkilöstötilastoihin.
• Turvallisuuden tunnusluvut perustuvat VR:n sisäisen

turvallisuusraportointijärjestelmän (TUTTI) tietoihin.
• Ympäristöluvut perustuvat energian kulutuksen ja jätteiden osalta osin

toimintayksiköiltä kerättyihin seurantatietoihin ja osin toimittajien raportteihin
ja laskutukseen. Liikenteen päästötietojen laskennassa on käytetty VTT:n
Lipasto-laskentamallin tietoja. Sähkön alkuperä ja sähköntuotannossa
käytettävät energialähteet perustuvat sähkön toimittajien tietoihin.

Johtamista on kuvattu vastuualuekohtaisissa toimintapolitiikoissa ja -ohjeissa.
Määrittelyjä on muun muassa yhtiökohtaisissa toimintajärjestelmissä,
ympäristöjärjestelmässä, rautatieturvallisuuden sekä työturvallisuuden
johtamisjärjestelmissä ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä. Tarkemmat tiedot
järjestelmistä löytyvät erillisistä taulukoista raportin viiden vastuullisuusteeman
yhteydestä.

Vastuullisuusraportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global Reporting Initiativen
(GRI) G4-ohjeistoa. VR Group on oman arvionsa mukaan soveltanut raportointiohjeita
Core-tason mukaisesti. Vuoden 2014 raporttia ei ole varmennettu.

Vuosiraportin kuvaus
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Suuria investointeja ja
tehostamista
Vuosi 2014 oli haastava VR:lle monesta syystä. Vaikeasta

taloustilanteesta huolimatta konsernin tulos oli hyvä ja

sopeuttamistoimet purivat.

VR Groupin liiketoiminnoista matkustajaliikenne ei saavuttanut liikevaihtotavoitettaan.
Tähän vaikuttivat muun muassa yleinen taloustilanne ja kaukoliikenteen hintakilpailu.
VR Transpointin kuljetusmäärät kasvoivat rautatielogistiikassa, esimerkiksi idän
liikenteessä 4,7 prosenttia. Logistiikan autoliikenteen vuosi oli haasteellisempi ja
liikevaihto laski 8,3 prosenttia.

Liikevaihto laski myös VR Trackin kotimaan toiminnoissa. Tästä huolimatta VR Track
paransi kannattavuuttaan ja asemaansa sekä kotimaassa että Ruotsissa. Liikevaihto
laski erityisesti rakentamisessa, mikä johtuu suurelta osin Suomen valtion radanpidon
rahoituksen vähentymisestä. Kannattavuusparannuksen taustalla on ollut edellisen
vuoden lopussa käynnistetty systemaattinen ja kaikki liiketoiminnat kattava
toimenpideohjelma.

Liiketoiminta
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Matkustajaliikenne vastasi kiristyvään kilpailuun monin tavoin. Lähiliikenne eriytettiin
omaksi yksikökseen kesäkuussa liiketoiminnan tehostamiseksi. Pohjolan Liikenteen
pikavuorokonsepti uudistettiin vastaamaan paremmin kilpailua. Merkittävä uudistus oli
uusien Duetto-ravintolavaunujen käyttöönotto tammikuussa 2014. Kaikki 26 uutta
ravintolavaunua ovat käytössä vuoden 2015 aikana. Uusista vaunuista voit lukea täältä
.

Liiketoiminta
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Monipuolisia palveluita
matkustajille
VR ajaa vuorokaudessa noin 300 kaukojunaa ja lähes 900

lähijunaa.

VR huolehtii matkustajaliikenteestä rautateillä. Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava
Avecra täydentää palvelua junissa ja asemilla. Matkustajaliikenteeseen kuuluu myös
Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenne, joka ajaa päivittäin noin 80 pikavuoroa ja noin 5
000 kaupunkiliikenteen, lähiliikenteen tai maaseutuliikenteen lähtöä.

VR:n tavoitteena on lisätä junamatkustusta ja parantaa asiakkaan
matkustuskokemusta esimerkiksi nostamalla täsmällisyyttä, uusimalla hinnoittelua ja
parantamalla palvelua.

Matkustajaliikenne
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Asiakas on avainasemassa

Asiakaskokemuksen parantaminen on VR:n keskeinen tavoite. Tärkein asiakkaiden
mainitsema syy junan valintaan on matkustamisen mukavuus.

Mahdollisuus työskennellä matkan aikana, junan ilmaisen verkkoyhteyden
hyödyntäminen tai junan ravintolapalvelut ovat tärkeitä matkustusmukavuuteen
vaikuttavia tekijöitä. Muita tärkeinä pidettyjä syitä ovat VR:n aikataulujen sopivuus
omiin tarpeisiin, nopea matka-aika, aseman sopiva sijainti sekä junan turvallisuus
kulkuvälineenä. Juna on monelle myös ympäristöystävällinen valinta.

Palvelua monessa kanavassa

Verkkokauppa on VR:n suurin lipunmyyntikanava. Lippuja myydään lisäksi
mobiilikauppa VR Mobiilissa, asemien lipunmyynnissä, automaateissa, junissa ja
asiakaspalvelukeskuksen puhelinpalvelussa. Junalippuja saa myös yli 600 R-kioskilta ja
lähes 300 matkatoimistosta eri puolilla Suomea.

Matkustajaliikenteen henkilökilometrit vuonna 2014: 3 874 miljoonaa

Asiakaspalvelukanavien kehityksessä hyödynnetään Veturi-asiakasohjelman jäseniltä
kerättyjä kehitysehdotuksia. Palvelujen seuraavissa versioissa otetaan erityisesti
huomioon kanta-asiakkaiden asioinnin helppous ja asiakkaan omat kiinnostuksen
kohteet.

Matkustajaliikenteen matkat, 
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Veturilaisia oli vuonna 2014 jo yli 700 000. Veturiin on tavoitettu asiakkaita tasaisesti
kaikkialta Suomesta ja kaikista ikäryhmistä. Asiakastutkimuksessa veturilaiset itse
olivat sitä mieltä, että Veturi-asiakkuus lisää junamatkustuksen kiinnostavuutta. TNS
Gallupin vertailun mukaan Veturi oli Suomen suositelluin kanta-asiakasohjelma vuonna
2014.

Hyvityspyynnöt

VR vastaanotti asiakkailtaan vuotta 2014 koskien yhteensä 11 157 kappaletta EU:n
rautatievastuuasetuksen mukaista hyvityspyyntöä.

Kaikki saapuneet hyvityspyynnöt on käsitelty. Saapunut hyvityspyyntö käsiteltiin ja
asiakkaalle vastattiin keskimäärin seitsemän vuorokauden kuluessa.

VR noudattaa hyvitys- ja korvauskäsittelyssä rautatiekuljetuslakia ja EU:n
rautatievastuuasetusta.

Palautteet ja korvaushakemukset

Lisäksi VR vastaanotti asiakkailtaan palautteita ja korvaushakemuksia. Näiden käsittely
on keskitetty VR:n asiakaspalvelukeskukseen. Saapuneiden palautteiden ja
korvaushakemusten aiheet jakautuivat seuraavasti:
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Asiakkaiden palautteet ja yhteydenotot ovat VR:lle tärkeitä. Ne auttavat löytämään ja
priorisoimaan kehityskohteita. Iso osa palautteista ja hyvityspyynnöistä koskee
junaliikenteen täsmällisyyttä. Tämän kehittämiseksi VR tekee tiivistä yhteistyötä
Liikenneviraston ja HSL:n (Helsingin seudun liikenne) kanssa. Lue lisää
täsmällisyydestä täältä.

Samojen tahojen kanssa VR tekee yhteistyötä häiriötilanteiden asiakasinformaation
parantamiseksi.

Matkustusmukavuutta VR kehittää investoimalla merkittävästi junakalustoon. Yhtiöllä
on menossa kahden miljardin euron kalustoinvestoinnit, joista iso osa koskee
matkustajaliikennettä. Lue lisää kalustohankinnoista.

Junalippujen saatavuutta VR paransi vuonna 2014 aloittamalla yhteistyön R-kioskin
kanssa. Suomeen syntyi yhteistyön myötä 600 uutta junalippujen ostopaikkaa. Lisäksi
kehitetään verkkokauppaa, mobiilipalveluja sekä palvelua puhelimitse.

Matkustajien tyytyväisyys VR:n palveluihin on kasvanut viime vuosina. Tyytyväisten
matkustajien osuus oli vuonna 2014 90 %.

Junamatkustajilta saatu asiakaspalaute 2014

Asema 9 %

Asiakaspalvelukeskus 4 %

Avecra 1 %

Junat (sis. Täsmällisyys) 48 %

Lipputuotteet 11 %

Muu 2 %

Verkkopalvelut 15 %

Veturi 11 %

Matkustajaliikenne
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* Mittaustapa 2014: VR:n asiakastyytyväisyystutkimus (Taloustutkimus)

Junamatkustajien asiakastyytyväisyys, % 
(Tyytyväisten asiakkaiden osuus 2014 haastatelluista junamatkustajista)
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Itsepalvelukanavien osuus
lipunmyynnistä jatkaa
kasvuaan – VR panostaa
digipalveluihin
Matkustajaliikenteen itsepalvelukanavia ovat vr.fi, VR Mobiili sekä lippuautomaatit.
Joulukuussa kanavien yhteenlaskettu osuus oli 61,3 prosenttia lipunmyynnistä, joka on
kaikkien aikojen korkein itsepalveluaste.

VR:n verkkosivusto uudistettiin kesäkuussa 2014. Tavoitteena oli luoda selkeä sivusto,
josta on helppo ostaa junalippuja ja löytää tietoa VR:n lipuista, palveluista ja
matkustamisesta. Sivustoa on responsiivisen toteutuksen myötä helppo käyttää niin
mobiilissa, tabletissa kuin pöytäkoneella. Asiakkaat pitivät muutosta hyvänä, sillä
asiointi on helpottunut päätelaitteesta riippumatta. Sivustolla vieraili vuoden 2014
aikana noin 1,1 miljoonaa kävijää kuukaudessa.

VR Mobiili sai asiakkaiden toiveesta päivityksen parempaan käyttöliittymään.
Päivityksen sekä markkinointitoimenpiteiden ansiosta VR Mobiilin käyttäjämäärät
kasvoivat noin 240 000:een vuonna 2014.

Verkkokaupassa otettiin käyttöön Chat-palvelu, joka palvelee asiakkaita Autojuna-
ostoksen yhteydessä. Kokemukset palvelusta ovat olleet hyviä ja käyttöä on päätetty
laajentaa vuonna 2015. Joulukuussa 2014 lanseerattiin myös parannettu
sähköpostilippu, joka helpottaa asiointia junassa. Asiakas voi nykyisin näyttää lipun
suoraan sähköpostista, esimerkiksi puhelimen tai tabletin näytöltä.

Digitaalisuuden kasvu
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Lähiliikenne itsenäiseksi
yksikökseen
Lähiliikenne eriytettiin itsenäiseksi osaksi

matkustajaliikennettä 2.kesäkuuta 2014.

Eriyttämisellä on pyritty muun muassa toiminnan tehostamiseen ja läpinäkyvyyden
lisäämiseen.

Eriyttämisen yhteydessä junaliikennöinnistä siirtyi lähiliikenteen kirjoihin 240
kuljettajaa, joiden lisäksi yksikön henkilöstöön kuuluu 400 konduktööriä ja noin 50
hallinnon työntekijää. Yksikköä johtaa Topi Simola.

Päivittäin ajettavien noin 900 junavuoron tarkoituksena on tarjota sujuvaa ja turvallista
joukkoliikennettä pääkaupunkiseudun ja lähialueiden asukkaille. Lähiliikenteen
merkittävin asiakas on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), jonka
toimeksiannosta tuotetaan junapalveluita pääkaupunkiseudulle. Lähiliikenteeseen
luetaan myös niin sanottu vyöhykeliikenne Helsingistä Karjaalle, Riihimäelle ja Lahteen.

Lähiliikenne omaksi yksikökseen
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Uudet DuettoPlus-
ravintolavaunut liikenteeseen
Kaksikerroksiset DuettoPlus-ravintolavaunut aloittivat

liikennöinnin Helsingin ja Oulun välillä 27. tammikuuta 2014.

Liikennöinti laajeni maaliskuun 2014 lopussa Joensuuhun, Imatralle ja Seinäjoelle.
Uusia ravintolavaunuja on tilattu 26 kappaletta, ja kaikkien on määrä olla käytössä
vuonna 2015.

DuettoPlus-ravintolavaunun yläkerrassa on 41 hengen matkustamo ja alakerrassa 53
hengen ravintola. Uudessa ravintolavaunussa on entistä runsaampi valikoima tuoreita
ruoka-annoksia. Tarjolla on erilaisia aamupaloja, kahvilatuotteita ja ruoka-annoksia.
Tuotevalikoimasta vastaa Avecra.

Ravintolavaunun suunnittelussa on huomioitu erityisesti ryhmissä matkustavien
asiakkaiden tarpeet – yläkerrassa on 12 hengen kabinetti sekä neljän hengen
pöytäpaikat. Lisäksi vaunussa on käytettävissä yhdeksän mukavaa yksittäispaikkaa
esimerkiksi työmatkakäyttöön. Erillinen kioskipiste palvelee ruuhkaisimpia junavuoroja.

DuettoPlus-ravintolavaunu sai kunniamaininnan Fennia Prize 2014 -muotoilukilpailussa.

DuettoPlus-vaunujen käyttöönotto
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Eläköön juna!
VR aloitti tammikuussa 2014 Eläköön juna -kampanjan, johon

valittiin hakemusten perusteella 50 Vapaamatkustajaa.

Kampanjaan kutsuttujen matkustajien tehtävänä oli pitää kevään ajan blogia
junakokemuksistaan elakoonjuna.fi-sivustolla. Eläköön juna -kampanjan tavoite oli
lisätä avointa keskustelua junamatkustuksesta kansalaisten keskuudessa ja ottaa
asiakkaat mukaan VR:n palveluiden suunnitteluun.

Vapaamatkustajat raportoivat palvelusta junissa kaikkiaan yli 400 blogikirjoituksessa.
Tuhannesta eri palautteesta noin puolet oli kiitoksia, 380 huomautuksia ja 160
kehitysideoita. Myönteistä palautetta annettiin erityisesti henkilökunnasta: VR:n
konduktöörit ja ravintolavaunun työntekijät ovat hyväntuulisia ja osaavat asiansa. Myös
uusi DuettoPlus-ravintolavaunu keräsi kehuja.

Kehitysideat liittyivät muun muassa matkustusmukavuuteen, tiedonkulkuun ja lipun
oston helpottamiseen. Junakaluston uudistaminen jatkuu, ja junien palveluita
selkiytetään ideoiden pohjalta. Runsaaseen palautteeseen perustuen on kehitetty myös
InterCity-junien lemmikkimatkustuspalvelua. Osa ideoista liittyi tarjouksiin ja
kampanjatuotteisiin eri kohderyhmille, painottuen erityisesti interrailiin, retkeilyyn ja
edullisuuteen. Hinnoittelun monipuolistamista jatketaan ja palautteen pohjalta myös
mobiilipalveluiden kohdennettua tietoa sekä olemassa olevien palvelujen tunnettuutta
parannetaan. Mobiilitiedon ohella myös junien, asemien ja sähköisten palvelujen tiedon
kulun uudistaminen ja kehittäminen jatkuu.

Eläköön juna-kampanja päättyi 26.5.2014 pidettyyn tilaisuuteen Helsingin
päärautatieasemalla. Kampanjan tuloksia hyödynnetään jatkossa VR:n palveluiden
kehittämisessä.

Eläköön juna!
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Pohjolan Liikenteen oma
pikavuorokonsepti uudistui
Pohjolan Liikenne uudisti pikavuorokonseptiaan vastatakseen

linja-autoliikenteen kiristyneeseen kilpailuun.

Pikavuoroautoihin avattiin langaton verkkoyhteys, ja autojen ulkoasu uudistettiin
korostamalla lilaa brändiväriä. Ulkoasussa haluttiin myös tuoda esiin matkan aikana
hyödynnettäviä palveluja, joihin kuuluvat ilmaisen verkkoyhteyden lisäksi välipala-
automaatit, ilmastointi, infomonitorit sekä väljät istuma- ja matkatavaratilat.

Pikavuoroliikenteen markkinointiin panostettiin avaamalla omat sosiaalisen median
kanavat. Myös reitti- ja aikataulutarjontaa sekä tarjoushinnoittelua uudistettiin vuoden
2015 alkaessa.

Uusia liikennekokonaisuuksia ja sopeutustoimia

Vuoden alussa käynnistyi toiminta uudella Veturitien varikolla, josta operoidaan
voitettua Helsingin Seudun Liikenteen sopimusliikennettä lähes 60 bussilla.
Loppukesästä käynnistyivät myös Kirkkonummen ja Sipoon uudet sopimusliikenteen
kohteet.

Lappeenranta−Imatra-lähiliikenne siirtyi Pohjolan Liikenteen hoidettavaksi. Kotkassa
paikallisliikenteen tarjontaa päätettiin supistaa matkustuksen jyrkän vähenemisen
vuoksi vuoden 2015 alusta alkaen.

Pohjolan Liikenteen toiminta laajeni merkittävästi Kuopiossa, kun kilpailutetut lähi- ja
paikallisliikennelinjat käynnistyivät Pohjois-Savon alueella.

Toiminta Savonlinnassa päättyi, kun kaupunkiliikenne menetettiin tarjouskilpailussa.

Tulevaisuudennäkymät

Pääkaupunkiseudulla sekä Kotkassa ja Imatralla valmistaudutaan tuleviin
tarjouskilpailuihin. Pikavuoroliikenteessä kilpailun odotetaan kiristyvän edelleen.
Menestyminen haastavassa kilpailutilanteessa vaatii jatkuvaa hinnoittelun, tarjonnan ja
matkustusmukavuuden kehittämistä. Myös verkkokaupan kattavuutta laajennetaan ja
kehitetään jatkuvasti.

Pohjolan Liikenne
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Uusi asiakaspalveluyksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa puhelinpalvelun ja
palautteiden käsittelyn parantamiseksi.

Pohjolan Liikenne

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 52



Avecra aloitti toiminnan
uusissa ravintolavaunuissa
Uusien kaksikerroksisten DuettoPlus-vaunujen ravintolatarjonnasta vastaa Avecra.
Vaunun alatasolla sijaitsee ravintola Duetto, välitasolla palvelee kioski ja yläkerrassa
uudentyyppinen matkustajaosasto kokoushuoneineen. Dueton modernissa keittiössä
valmistetaan entistä laadukkaampia aterioita matkustajille.

Tikkurilaan uusia palveluja

Tikkurilan uuden matkakeskuksen Dixin yksiköiden suunnittelu oli Avecran suurimpia
hankkeita vuonna 2014. Tilat viimeisteltiin alkuvuoteen 2015 mennessä ja 15.
tammikuuta Avecra avasi Dixiin Robert’s Coffee -kahvilan sekä kaksi Stop@station-
kioskia.

Asemasillalla sijaitsevan kioskin yhteydessä palvelee Suomen ensimmäinen Robert´s
Coffeen Musta Kahvi -konseptikahvila, jonka on kehittänyt suunnittelutoimisto
Vanhatapio & Saksi yhteistyössä Robert´s Coffeen kanssa.

Helsingin päärautatieaseman palvelutarjonnan muutokset jatkuivat pitkin vuotta.
Maaliskuussa avattiin Avecran ensimmäinen Hesburger-ravintola. Robert’s Coffeen ilme
päivitettiin uuden konseptin mukaiseksi kesäkuussa.

Uusi kassajärjestelmä nopeuttaa palvelua

Alkuvuodesta 2014 käyttöönotetun kassajärjestelmän kehittäminen jatkui vuoden
mittaan. Uusi järjestelmä muutti erityisesti logistiikan toimintamalleja ja paransi
yksikkökohtaista raportointia.

Myös henkilökunnan Booster-palkitsemisjärjestelmän kehittämistä jatkettiin.
Järjestelmän tavoitteena on kannustaa henkilökuntaa entistä parempaan
myyntityöhön. Lisäksi järjestelmä tukee työntekijöiden hyvinvointia palkitsemalla niin
asiakkaan kuin itsensä huolenpidosta sekä yhtiön tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Tulevaisuudennäkymät

Avecran toimitusjohtaja Tiina Nieminen jätti tehtävänsä elokuussa 2014. Avecran uusi
toimitusjohtaja Ville Melkko aloittaa tehtävässään 1.3.2015.

Avecra
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Kaikki uudet DuettoPlus-ravintolavaunut ovat liikenteessä helmikuussa 2015. Tulevan
vuoden aikana Avecran junapalveluiden kotimaan liikevaihdosta valtaosa tulee
kertymään uusissa vaunuissa tehdystä myynnistä. Alkuvuoden aikana myös
myyntikärryt uusitaan niihin kaukoliikenteen juniin, joissa on ravintolavaunun sijasta
kiertävä kärrymyynti.

Avecra
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VR Transpointin vuosi 2014
Viimeisen viiden vuoden aikana VR Transpointin

liiketoiminnassa on rakennettu pohjaa tulevalle kasvulle.

Kulunut vuosi osoitti työn tuottaneen tulosta.

Logistiikkapalveluiden kysyntä on vahvasti riippuvainen kotimaan teollisuustuotannosta
ja idän talouskehityksestä. Rautatielogistiikan vuosi oli taloudellisesti hyvä. Kotimaan
kuljetusmäärät pysyivät vuoden 2013 tasolla ja idän liikenteessä kuljetusmäärät
kasvoivat. Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla ja sai arvosanan 4 (asteikolla 1-5).

VR Transpoint
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Muutosta ja uudistusta

Rautatielogistiikka on keskellä suurta muutosta ja uudistusta. Lähivuosien
eläköitymispiikin vuoksi divisioonaan on rekrytoitu uusia osaajia.
Kokonaishenkilöstömäärä on tosin edelleen selvässä laskussa. Rautatielogistiikan
suunnittelun, tuotannon ja myynnin toiminnot organisoitiin uudelleen. Tavoitteena on
luoda parempia ennustemalleja ja sitä kautta sekä laadukkaampia että tehokkaampia
logistiikkapalveluja.

VR Transpointin asiakastyytyväisyys oli 4,0 (asteikolla 1-5)
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Rautatielogistiikan idän liikenteen sujumisella on ollut suuri merkitys koko logistiikan
tulokseen. Transitoliikenne on kasvanut muuta liikennettä nopeammin. Toisaalta
Venäjän asettamat tuontirajoitukset vaikuttivat negatiivisesti sekä rautatielogistiikan
että kansainvälistä maantielogistiikkaa harjoittavan Transpoint Internationalin vuoteen.

Idänviennin supistuminen pakotti maantielogistiikan toiminnan sopeuttamisiin vuoden
aikana. VR Transpointin kotimaan maantielogistiikan tuotantoon, hallintoon ja
laskutukseen liittyviä toimintoja organisoitiin uudelleen vuoden aikana. Muutosten
seurauksena työnjakoa uudistettiin Tampereen ja Kouvolan toimipisteiden välillä.

VR Transpoint
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Cargo East Terminal on portti
itään
Cargo East Terminalin laajennustyöt Kouvolan Teholan logistiikka-alueella valmistuivat. Terminaalin
ensimmäinen vaihe rakennettiin vuonna 2004. Laajennettu terminaali palvelee entistä tehokkaammin
itään suuntautuvissa tavaratoimituksissa ja massatavaralogistiikan kuljetuksissa. Terminaali toimii
myös lyhytaikaisena varastona sekä yhdistelypaikkana eri teollisuudenaloilta ja tehtailta tuleville
tuotteille.

Terminaalin toimintakonseptiin kuuluu kokonaispalvelu tehtaalta määränpäähän. Tuotteet kuljetetaan
tehtailta terminaaliin autoilla ja kotimaan liikenteen junavaunuilla. Terminaalissa käsitellään, puretaan
ja lastataan päivittäin kymmeniä rekkoja sekä junavaunuja, jonka jälkeen tuotteet jatkavat
eteenpäin.

Vuositasolla terminaalin kautta kulkee noin 200 000 tonnia tavaraa. Kuljetettavat ja varastoitavat
tuotteet ovat esimerkiksi metsäteollisuuden tuotteita, kuten paperi- ja kartonkirullia sekä
painopaperin arkkilavoja.

Cargo East Terminal on portti itään
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Työturvallisuus on itseisarvo
Työtapaturmat rautatielogistiikassa ovat vähentyneet kolmannekseen vuoden 2010 luvuista. Tulosta
voidaan pitää historiallisen hyvänä. Turvallisuuskortti ja yhä paremmat henkilökohtaiset suojavälineet
tehostavat työturvallisuutta edelleen.

VR Transpoint käynnisti lähes 6 000 tavaravaunun uudistustyöt. Tavoitteena on vaunujen
turvallisuuden ja työergonomian parantaminen. Samalla vaihtotyöt muuttuvat entistä varmemmaksi.

Turvallisuustyö keskittyi kolmeen kokonaisuuteen: työturvallisuuteen ja työskentelyyn ratapihoilla,
vaihtotyöhön sekä yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Pitkäjänteinen työ
turvallisuuden eteen tuottaa tulosta – ratapihoilla on ylletty parhaimmillaan satojen päivien mittaisiin
tapaturmattomiin jaksoihin.

Kotimaan maantielogistiikassa kuljettajia koulutetaan turvallisuusasioissa yhteistyössä asiakkaiden
kanssa.

Turvallisuutta parannettiin myös yhteisillä turvallisuuskartoituksilla asiakkaan tehdas- ja
tuotantoalueilla, joilla VR Transpointilla on liikennettä. Arvioinneissa kirjataan yhteisesti toimenpiteitä,
joilla havaittuja riskejä saadaan poistettua kokonaan tai tuotua hyväksyttävälle tasolle.

Työturvallisuus on itseisarvo
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Maailmanpolitiikka asetteli
toimialan uuteen järjestykseen
Vuosi 2014 oli tiivistahtinen kansainvälisiä maantielogistiikan

palveluita tuottavalle VR-konsernin tytäryhtiölle.

Transpoint International (FI) Oy:n kuljetusvolyymit laskivat merkittävästi syksyllä, kun
Venäjä asetti Euroopan Unionin maille tuontirajoituksia. Rajoitusten vuoksi Transpoint
Internationalin elintarvikekuljetukset tyrehtyivät ja yhtiö käynnisti heti
tehostamistoimenpiteitä liittyen sekä henkilöstöön että kalustoon.

Euroopan liikenteessä on vallinnut vuoden aikana erittäin tiukka kilpailutilanne. Tästä
huolimatta Transpoint Internationalin tulos oli positiivinen, mitä voidaan pitää tässä
markkinatilanteessa torjuntavoittona.

Yhtiön kilpailuvaltteja ovat henkilökohtainen palvelu, luotettavuus ja turvallisuus.
Osana VR Groupia yhtiö saa synergiaetuja ja voi toimia osana kansainvälisten
asiakkaiden logistiikkaketjua. Yhtiö liikennöi päivittäin Suomen, Venäjän, Baltian, Itä-
Euroopan maiden ja Turkin välillä.

Vuonna 2014 yhtiön organisaation uudistamista jatkettiin. Nykyinen malli perustuu
business unit-ajatteluun, jossa Venäjän- ja Baltian-toimintoja on tiivistetty omiksi
kokonaisuuksikseen. Liiketoimintaa kehitettiin vuoden aikana myös monilla muilla
tavoin. Esimerkiksi autojen seurantajärjestelmä parantaa kuljetusten läpimenoaikoja ja
turvallisuutta. Kehitystyöllä varaudutaan tulevaan talouskasvuun ja siitä seuraavaan
kuljetusvolyymien kasvuun.

Transpoint International
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Tehokkuutta ja kasvua
Tulevina vuosina VR Transpoint jatkaa jo valitulla kasvun ja

uudistumisen tiellä.

Toimialan luonteeseen kuuluu olennaisena osana tehokkuus, jota parannetaan
entisestään kehittämällä liiketoimintoja. VR Transpoint on sitoutunut toimimaan
asiakaslähtöisesti, ja asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksiin vastaaminen on
ydinkysymys yhtiön menestyksen kannalta.

Uusia kuljetusvirtoja ja kasvua etsitään aktiivisesti sekä rautateillä että maanteillä.
Suunnittelu-, terminaali- ja muilla lisäarvopalveluilla pystytään rakentamaan tehokkaita
logistiikkaratkaisuja, jotka tukevat asiakkaan liiketoimintaa.

Tulevina vuosina yhtiössä otetaan käyttöön runsaasti uusia tietojärjestelmiä ja
tekniikkaa. Työturvallisuuden parantamista jatketaan ja henkilökunnan turvavarusteita
uusitaan.

VR Transpointin tulevaisuuden näkymät ovat sidoksissa taloustilanteen kehittymiseen.
Talouden piristyessä myös kuljetusvolyymit kasvavat. Liiketoiminnan uudistusten
myötä VR Transpoint pystyy reagoimaan kysynnän vaihteluihin aikaisempaa
joustavammin ja nopeammin.

Tulevaisuuden näkymät
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VR Trackin vuosi 2014
VR Trackin toimintaa virtaviivaistettiin ja tuloskuntoa

parannettiin vuonna 2014. Vuoden aikana oli käynnissä

useita merkittäviä hankkeita.

Vuoden alussa koneliiketoiminta eriytettiin kalusto- ja materiaalipalveluista omaksi
liiketoiminnakseen. Edellisvuonna aloitettua liiketoiminnan kehitysohjelman
toteuttamista jatkettiin tavoitteena kannattavuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen
pitkällä tähtäimellä. Myös työturvallisuutta edistettiin määrätietoisesti.

Suunnitteluliiketoiminnan tilauskanta oli erinomainen. Tärkeitä ratahankkeiden
suunnitteluprojekteja olivat muun muassa Lielahti-Kokemäki-allianssihankkeen ja
Eskola-Ylivieska-kaksoisraiteen rakentamissuunnitelmat, Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki-
hankkeen ratasuunnitelma, rataosuuden Oulu-Kontiomäki perusparannuksen
rakentamissuunnitelma sekä Liikenneviraston kanssa solmittu Radanpidon rekisteri- ja
palvelusopimus vuosille 2013-2014.

VR Track
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Käynnissä useita ratahankkeita

Rakentamisen liiketoiminnalla oli käynnissä useita merkittäviä rakennushankkeita.
Näistä Kokkola–Riippa- ja Ruha–Lapua-väleille rakennettavat kaksoisraiteet sekä
Liminka–Oulu-välin perusparannus ovat osa Liikenneviraston liikenteellisesti tärkeää
Seinäjoki–Oulu-radan parantamishanketta. Pääkaupunkiseudulle tärkeän Kehäradan
päällysrakenneurakka eteni aikataulussaan. Kaupunkirata otetaan käyttöön
heinäkuussa 2015. Lue lisää Kehäradasta täältä.

Vuonna 2012 aloitettu Lielahti–Kokemäki-allianssihanke valmistui rakentamisen osalta
aikataulussaan loppuvuodesta 2014. Allianssihanke sai vuoden aikana sekä Pääjohtaja
H. Roosin säätiön työturvallisuuspalkinnon työturvallisuuden merkittävästä
edistämisestä että paikallislehdistön Antti-patsaan hankkeen aktiivisesta viestinnästä.

Rovaniemi–Kemijärvi-välin sähköistyshanke valmistui alkuvuodesta, ja ensimmäinen
sähkövetoinen yöpikajuna saapui Kemijärven asemalle 11. maaliskuuta. Rataa
sähköistettiin kaikkiaan 85 kilometrin matkalta.

Merkittävää kunnossapitoa

Vuoden aikana VR Track kunnossapiti Liikenneviraston kahdestatoista
kunnossapitoalueesta kahdeksaa. Vuonna 2013 voitettu Uudenmaan alueen
(kunnossapitoalue 1) kunnossapitourakka on raideliikenteen kannalta Suomen
merkittävimpiä. Se sisältää muun muassa noin 285 kilometriä pääosin moniraiteista
rataa, runsaasti tiheään liikennöityä lähiliikennerataa, Vuosaaren satamaan johtavan

Liikevaihdon jakaantuminen 2014%

Suunnittelu 8 %

Rakentaminen 35 %

Kunnossapito 23 %

Materiaalit 15 %

Koneliiketoiminta 1 %

Kansainväliset toiminnot 18 %

VR Track
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tunneliradan, vuonna 2015 valmistuvan Kehäradan, Kerava–Lahti-oikoradan sekä
Suomen rautatieliikenteen kriittisimmät yksittäiset pisteet, Helsinki–Pasila-rataosan ja
Ilmalan ratapihan.

Alkuvuonna 2014 voitetun Karjalan radan (kunnossapitoalue 7) kunnossapito aloitettiin
lokakuussa. VR Track hävisi loppuvuodesta 2014 kilpailutetut Pohjois-Suomen kaksi
kunnossapitoaluetta, Kainuu–Oulun (kunnossapitoalue 11) ja Oulu–Lapin
(kunnossapitoalue 12). Voimassaolevat sopimukset päättyvät vuoden 2015 aikana.

Lokakuussa 2014 VR Track uusi sopimuksen Fingrid Oyj:n kanssa Hämeen ja Itä-
Suomen sähköasemien peruskunnossapidosta. Sopimuksen piiriin kuuluu yhteensä 60
kantaverkon sähköasemaa. Kolmivuotinen sopimuskausi astuu voimaan vuoden 2015
alusta.

VR Trackin omien tuotantolaitosten käyttöaste kasvoi hieman edellisvuoteen
verrattuna. Myös tuotekehitystä tehtiin aktiivisesti muun muassa vaihdetuotannossa.
Syksyllä 2014 elastisten vaihteiden kehitystyö siirtyi pilottivaiheeseen, kun Kouvolan
rataan asennettiin kaksi elastista vaihdetta käyttökokemuksien saamiseksi. Elastisten
vaihteiden uudistetuilla ratkaisuilla tavoitellaan vaihteiden kulumisen ja
elinkaarikustannusten vähenemistä.

Harmaan talouden torjuntaan liittynyt rakennusalan ilmoitusmenettely Verohallinnolle
astui voimaan 1. heinäkuuta. Järjestelmien ja ohjeistusten käyttöönotto ja
jalkauttaminen työmaille toteutettiin aikataulussa.

VR Trackin asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Asiakkaiden antama
onnistumisarvosana parantui edellisestä vuodesta ollen 4,05 (3,94) asteikolla 1–5.

VR Trackin asiakastyytyväisyys
asteikko 1–5
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Inframalleilla tehokkuutta
alalle
VR Track kehittää aktiivisesti ja yhteistyössä infra-alan

toimijoiden kanssa inframallinnuksen käyttöönottoa

helpottavia ja tuottavuutta edistäviä prosesseja.

Inframalli on infrahankkeesta digitaalisessa muodossa esitetty malli, joka sisältää
kohteen elinkaaren aikaiset tiedot. Mallien avulla pyritään tehostamaan alan
suunnittelu- ja rakentamisprosesseja ja tuottavuutta samoin kuin yksittäisen
infrahankkeen koko elinkaaren hallintaa.

VR Track inframallinnuksen kärjessä

VR Track toimi veturiyrityksenä alan inframalliosaamista edistävässä InfraFINBIM-
työpaketissa vuosina 2010–2014. Työpaketin päättyessä 2014 infra-alan nimikkeistö oli
laajennettu inframallinnusta tukevaksi. Alan yleiset mallinnusohjeet on valmisteltu
julkistettavaksi vuonna 2015. Hankkeen aikana kehitetty avoin tiedonsiirtoformaatti on
otettu käyttöön Liikenneviraston 1.5.2014 jälkeen alkaneissa suunnittelu- ja
toteutushankkeissa.

Inframallintamisen kehittämiseen ja inframallipohjaisten prosessien käyttöönottoon
tähtäävä yhteistyö jatkuu muun muassa InfraBIM-yhteistyöfoorumissa ja
BuildingSMART Finlandin infran, kaupunkisuunnittelun ja koulutuksen toimialaryhmissä.

Hankkeen elinkaaren hallintaa inframallilla

Alan kehittämisen edellytyksenä on panostaminen oman osaamisen kehittämiseen.
Vuoden aikana VR Trackissa otettiin käyttöön useita tietomalliaineistojen
hyödyntämiseen tarkoitettuja ohjelmistoja. Yhtiön sisällä luotiin myös sisäisiä
toimintatapoja tukemaan inframalliosaamista ja sen hyödyntämistä yli
liiketoimintarajojen. Hyviä työtapoja kehitettiin ja vakiinnutettiin myös itse
tietomallipohjaisessa suunnittelussa ja tietomalliaineistojen toimituksissa.

Vuonna 2014 toteutettiin ja toimitettiin tietomallipohjaisia yleis-, rata- ja
rakentamissuunnitelmia. Ratahankkeiden inframallien kokoamisen puitteissa
mallinnettiin muun muassa radat turvalaitteineen ja sähkörataobjekteineen, nykyiset ja

Inframalleilla tehokkuutta alalle
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uudet sillat, vesihuolto sekä huoltotiet. Hankkeisiin sisältyi myös lähtötietomallien
kokoaminen ja dokumentaatio. Mallien ansiosta lähtötietojen jälleenhyödynnettävyyttä
voidaan parantaa merkittävästi seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

VR Trackin mittausyksikkö on radan mittaukseen ja työkoneautomaatioon liittyvän
prosessin asiantuntija. Suunnitelmista tuotettuja koneohjausmalleja hyödynnettiin
vuoden aikana useilla työmailla erilaisten pintojen, kuten luiskien, seulapohjien ja
kaivantojen toteuttamisessa.

Työkoneohjausta hyödyntämällä on hankkeissa saavutettu merkittäviä säästöjä samalla
kun työn lopputuloksen tarkkuus on parantunut. Työkoneautomaatiota on jatkossa
mahdollista hyödyntää myös laatu- ja kelpoisuusaineistojen toimittamiseen.

Palkittu opinnäytetyö vie myös alaa eteenpäin

Inframallien suunnittelu ja hyödyntäminen ulottuvat yli liiketoimintorajojen.
Huhtikuussa 2014 suunnittelun ja rakentamisen liiketoimintojen tiiviin yhteistyön
tuloksena valmistui Antti Kiviniemen opinnäytetyö radan tietomallipohjaisen
massalaskennan vaatimuksista. Työ valaisi kattavasti käytäntöjä, joilla voidaan
parantaa tarjouslaskennan ja tuotannon suunnittelun tehokkuutta ja kannattavuutta.

Opinnäytetyössä käsiteltiin myös tietomallinnuksen nykytilaa ja kehitystarpeita. Työn
tuloksia hyödynnettiin laajemmin esimerkiksi Infrarakentamisen yleisten
laatuvaatimusten (InfraRYL) nimikkeistöä päivitettäessä ratarakenteiden osalta.
Elokuussa 2014 opinnäytetyö palkittiin infra-alan parhaana.

Inframalleilla tehokkuutta alalle
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Työturvallisuuden edistäminen
on keskeinen osa toimintaa
Työturvallisuutta on kehitetty vuoden aikana määrätietoisesti.

Painopiste on ollut tapaturmien tutkinnassa, ennakoivassa

turvallisuustoiminnassa ja koko henkilöstölle suunnatussa

turvallisuusviestinnässä.

Muun muassa viikoittaisilla turvallisuusaiheisilla tekstiviesteillä nostettiin esiin
ajankohtaisia turvallisuusteemoja ja -ohjeistuksia. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet
julkaistiin kuukausittaisina turvallisuusinfoina, joita käytettiin myös oppimateriaalina
säännöllisesti pidettävissä turvallisuustuokioissa ja viikkopalavereissa.

Uutena toimintamallina tapaturmien torjumiseksi otettiin käyttöön turvalliset työtavat
varmistava Työtehtävän turvallisuussuunnitelma, joka laaditaan yhteisesti
vaarallisimmista työvaiheista ja -tehtävistä ennen töiden aloittamista työmaalla.

Ennakoivien turvallisuusmenetelmien, kuten turvallisuushavaintojen ja
turvallisuustuokioiden, mittareille asetetut tavoitteet saavutettiin. Vakavien
työtapaturmien määrä väheni, ja tapaturmien aiheuttamien sairaslomien
keskimääräinen pituus lyheni. Tapaturmataajuudessa koettiin kuitenkin takaisku sen
noustua 14,7:ään (13,8).

Turvallisuus yksi Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen

avaintavoitteista

Maaliskuussa 2014 Pääjohtaja H. Roosin säätiö myönsi työturvallisuuspalkinnon
Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen päätoteuttajan VR Trackin turvallisuuden
vastuuhenkilöille työturvallisuuden merkittävästä edistämisestä hankkeen aikana.
Allianssihankkeessa turvallisuus oli määritelty yhdeksi hankkeen avaintavoitteista.
Vuonna 2014 hankkeen tapaturmataajuus oli 0, ja vuonna 2012 alkaneen koko
rakentamishankkeen osalta tapaturmataajuus oli 6,2.

Määrätietoista turvallisuuden edistämistä
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Kasvua kansainvälisillä
markkinoilla
Tytäryhtiö VR Track Sweden AB vahvisti edelleen asemaansa

Ruotsin radanpidon markkinoilla.

Yhtiön kannattavuus parani edellisvuodesta. Uusien urakoiden myötä myös liikevaihto
ja henkilöstömäärä kasvoivat merkittävästi. Vuoden aikana aloitettiin muun muassa
eteläisessä Ruotsissa liikenteellisesti tärkeän Södra Stambanan -pääradan
kunnossapito Arlövin ja Nässjön välisellä rataosuudella.

Kysynnän arvioidaan jatkuvan Ruotsissa edelleen vahvana niin ratojen
kunnossapidossa kuin rakentamisessa.

Rail Baltica Baltiassa

VR Track Estonia AS:n toiminta keskittyi Rail Baltican rakentamiseen liittyviin
alihankintatöihin Liettuassa, jonne yhtiö vuokrasi konepalveluja ja -kapasiteettia, kuten
myös projektinjohtopalveluja.

Rail Baltica on Euroopan unionin liikennehanke, jonka tarkoituksena on rakentaa
vuoteen 2020 mennessä 1 200 kilometrin pituinen nopea ratayhteys Tallinnan ja
Varsovan välille. Hankkeen uskotaan jatkossa vaikuttavan positiivisesti
radanrakentamisen palveluiden kysyntään Baltian alueella.

Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 69



Infran tulevaisuuden näkymät
Ratamarkkinoiden odotetaan heikentyvän hiukan edellisvuodesta ja kilpailun
ratahankkeista pysyvän kireänä rakennusalan alhaisen volyymin ja infra-alan yleisen
tilanteen johdosta. Rakentamisen kausivaihteluiden takia yhtiö joutunee turvautumaan
lomautuksiin vuoden 2015 aikana. Vuonna 2013 käynnistetyn liiketoiminnan
kehitysohjelman uskotaan parantavan yhtiön kannattavuutta edelleen. Kehitysohjelma
ajoittuu vuosille 2013–2015.

Ruotsin ratamarkkinoiden arvioidaan kasvavan entisestään tulevien vuosien aikana. VR
Track Swedenin tilauskanta on vahva, ja yhtiön kannattavuuden uskotaan paranevan
merkittävästi vuoden 2015 aikana.

Tulevaisuudennäkymät
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Entistä vastuullisempi VR
Group
Turvallisuus ja vastuullisuus ovat VR Groupin keskeisiä arvoja.

VR Group on merkittävä toimija suomalaisessa

yhteiskunnassa, ja vastuullisuus liittyy tiiviisti kaikkiin

konsernin toimintoihin.

VR Groupin vastuullisuus on jaettu viiteen teemaan. Vastuullisuus tarkoittaa
turvallisuudesta, asiakkaista, henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtimista sekä
toiminnan läpinäkyvyyttä.

VR Groupin olennaiset vastuullisuusasiat kumpuavat tärkeimpien sidosryhmien
odotuksista konsernin toimintaa kohtaan. VR Group kysyi vuonna 2014 ulkoisilta
sidosryhmiltään ja henkilöstöltään, mitkä asiat ovat tärkeitä vastuulliselle VR Groupille.
Neljän viikon keskusteluun osallistui yli 1 400 henkilöä, ja ideoita tuli yli 1 600
kappaletta. Kyselyn avulla konsernille tärkeät sidosryhmät huomioidaan
liiketoiminnassa entistä paremmin. Katso lisää: VR Group vastuullisena yrityksenä.

Vastuullisuus
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Olennaisuuden määrittelyssä yhtenä tärkeänä näkökulmana on ollut VR Groupin
strategia ja asiat, jotka tukevat strategisten päämäärien saavuttamista tai joilla on
taloudellista merkitystä.

Ympäristöystävällisyyttä parannettiin vuoden aikana monin eri teoin. Tärkein näistä on
uusi sähköveturihankinta, joka saatiin päätökseen helmikuussa 2014. Uusia vetureita
hankitaan 80 kappaletta, ja ensimmäiset tulevat käyttöön vuonna 2017.

Raportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global Reporting Initiativen (GRI)
G4-ohjeistusta. VR Group on oman arvionsa mukaan soveltanut raportointiohjeita
Core-tason mukaisesti. Vuoden 2014 raporttia ei ole varmennettu.

Vastuullisuus
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VR Group vastuullisena
yrityksenä
VR Groupilla on merkittävä rooli suomalaisessa

yhteiskunnassa. Konserni kantaa vastuuta asiakkaistaan,

taloudellisesta kannattavuudestaan sekä toimintansa

vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan.

VR Groupin vastuullisuus on tiivistetty viiteen teemaan. Vastuullisuus tarkoittaa
turvallisuudesta, asiakkaista, henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtimista sekä
toiminnan läpinäkyvyyttä.

• Turvallisuus tarkoittaa henkilö-, työ-, liikenne- ja tietoturvallisuutta.
• Asiakkaan kannalta olennaisia asioita ovat muun muassa palveluiden

luotettavuus, saatavuus, hinnoittelu ja tasa-arvoisuus.
• Henkilöstönäkökulmasta olennaisimpia asioita ovat hyvä työnantajuus sekä

henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen.
• Ympäristövastuussa olennaisinta ovat energiatehokkuus ja toiminnan päästöt.

VR Group vastuullisena yrityksenä
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• Toiminnan läpinäkyvyys pitää sisällään eettisen liiketoiminnan ja
hankintaketjujen hallinnan.

VR Group veronmaksajana

VR-konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa ja lakisääteiset maksunsa kunkin
yhtiön kotimaan määräysten mukaisesti. Suomen lisäksi konserniin kuuluvia yhtiöitä on
rekisteröity Ruotsissa, Venäjällä, Virossa ja Unkarissa. Konsernin liikevaihdosta
suomalaisten yritysten osuus oli 94,3 prosenttia vuonna 2014.

Valtiolle maksettiin osinkoa 30 miljoonaa euroa vuodelta 2013. Välittömiä veroja
maksettiin 17,2 miljoonaa euroa. Ratavero ja -maksu olivat yhteensä 61,3 miljoonaa
euroa. Summa sisältää Kerava–Lahti-rataosalta maksettavan investointiveron.
Ajoneuvoveron määrä oli 0,4 miljoonaa euroa. Muita viranomaismaksuja, kuten
Liikenteen turvallisuusviraston lupamaksuja maksettiin 0,7 miljoonaa euroa.

Energiaveroja Suomeen maksettiin 13,5 miljoonaa euroa, josta polttonesteiden
valmisteveroja 12,0 miljoonaa euroa ja sähkön valmisteveroa 1,5 miljoonaa euroa.
Rautatieliikenteen kuluttama sähkö on vapautettu valmisteverosta.

VR-Yhtymä omistaa runsaasti kiinteistöjä eri puolella Suomea. Kiinteistöveroja
maksettiin eri kunnille yhteensä 2,0 miljoonaa euroa.

Työnantajamaksut eli eläkemaksut ja muut henkilösivukulut olivat yhteensä 105,3
miljoonaa euroa vuonna 2014. Eläkeiän nostamisen ja siihen liittyvät eläkeratkaisut
ovat kesken, ja niillä voi olla merkittävä vaikutus VR Eläkesäätiön toimintaan ja
talouteen.

Sidosryhmät yhteisellä vastuullisuusmatkalla

Vuonna 2014 aloitettiin vastuullisuustyön olennaisimpien asioiden päivitys ja
raportoinnin kehittäminen. Koska VR Groupin asiakaslupaus on ”Yhteisellä matkalla”,
ulkoisilta sidosryhmiltä ja henkilöstöltä kysyttiin, mitkä asiat ovat tärkeitä vastuulliselle
VR Groupille.

Konsernilla on monia eri sidosryhmiä, ja siksi keskustelu toteutettiin avoimena
verkkoaivoriihenä, joka salli osallistujien vapaan ideoinnin ja toisaalta myös muiden
osallistujien aloitteiden arvioinnin. Kutsua keskusteluun jaettiin aktiivisesti sosiaalisessa
mediassa ja konsernin omissa kanavissa.

Neljän viikon aikana keskusteluun osallistui yli 1 400 henkilöä, jotka tuottivat yli 1 600
ideaa ja aloitetta. Vastaajina oli kuluttaja- ja yritysasiakkaita, henkilöstöä, viranomaisia
ja poliittisia päättäjiä sekä kansalaisjärjestöjen ja median edustajia. Valtaosa
kommenteista koski matkustajaliikennettä.

VR Group vastuullisena yrityksenä
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Olennaisuusmäärittelyä työpajoissa

Olennaisten vastuullisuusteemojen määrittelyprosessin aikana järjestettiin työpajoja
sekä asiantuntijoille että VR Groupin johtoryhmälle. Näissä työpajoissa muotoiltiin
yrityksen oma näkemys vastuullisuudesta, joka on tärkeä osa olennaisuusanalyysiä.

Johdon työpajassa määritettiin VR Groupin liiketoiminnan kannalta olennaiset asiat ja
tunnistettiin sidosryhmien esille tuomien asioiden vaikutus liiketoimintaan.
Olennaisuusmäärittelyn tuloksena syntyi vastuullisuuden olennaisimpien teemojen
matriisi, jota tarkastellaan vuosittain.

Seuraavassa vaiheessa olennaiset teemat vietiin käytännön tasolle valitsemalla
avaintunnusluvut, joita konsernin tulee seurata. Samassa yhteydessä rajattiin myös
raportoitavat GRI-indikaattorit.

VR Group vastuullisena yrityksenä
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VR Group toimintaympäristö - katso suurempana

VR Group vastuullisena yrityksenä
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VR Group on turvallinen ja
tehokas
VR Groupin turvallisuus kehittyi vuonna 2014 kaikilla osa-

alueilla.

Myös vuonna 2014 vältyttiin vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta. Vaihtotöihin
liittyvät poikkeamat, suistumiset ja kalustoon kohdistuneet vahingot vähenivät.

Vuoden 2015 alussa VR-konsernissa alkoi uusi turvallisuusohjelman nelivuotiskausi.
Turvallisuustoiminnan kehittämisen lähtökohtana on entistä korostetummin ennakoiva
päivittäinen turvallisuustyö – kaikki omasta toiminnasta aiheutuvat vahingot ja
vaaratilanteet ovat estettävissä.

Jos onnettomuuksia tai vaaratilanteita sattuu, niistä raportoidaan aktiivisesti ja
kattavasti. Raportoidut poikkeamat tutkitaan perusteellisesti, syytekijät selvitetään ja
tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan vastaavanlaisten tapahtumien
toistumisen estämiseksi.

Turvallisuus
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VR Groupin tavoitteena on itsenäinen turvallisuuskulttuuri, jossa jokainen työntekijä
ymmärtää turvallisuuden merkityksen ja osaa toimia oma-aloitteisesti turvallisesti.

Turvallisuus
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Matkustajaturvallisuus

Turvallista junamatkustamista
Junamatkustajille rautatieliikenteen turvallisuus merkitsee

onnettomuuksien välttämisen ohella myös turvallisuutta

asemilla ja junissa matkan aikana.

Matkustajien turvallisuudesta huolehtiminen alkaa jo rautatieasemilta ja asemien
laiturialueilta. Asemien ja laiturien turvallisuudesta vastaavat yleensä
palveluntuottajalta hankitut järjestyksenvalvojat ja vartijat yhdessä junahenkilökunnan
kanssa.

Junamatkan aikana junahenkilöstö huolehtii siitä, että matka sujuu turvallisesti junaan
noususta poistumiseen saakka. Henkilökunta on koulutettu toimimaan kaikissa
poikkeustilanteissa niin, että niistä aiheutuva haitta matkustajille on mahdollisimman
pieni.

Turvallisuuden erikoisosaamista ja järjestyksenpitoa

kehitetään

Normaalin koulutuksen lisäksi aloitettiin junahenkilöstön koulutus Kehärataa varten.
Kehärata on 18 kilometriä pitkä poikittainen raideyhteys, joka yhdistää Vantaankosken
radan lentoaseman kautta päärataan Vantaan Hiekkaharjussa. Rataosuudella on
Suomen pisin, kahdeksan kilometrin mittainen matkustajaliikenteen käytössä oleva
rautatietunneli, mikä edellyttää erikoisosaamista mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Matkustajaturvallisuutta kehitetään yhteistyössä Liikenneviraston kanssa parantamalla
asemien järjestyksenpitoa. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin VR:n, Liikenneviraston,
HSL:n ja lähiliikennekuntien yhteinen valvomohanke. Uusi valvomo otetaan käyttöön
kevään 2015 aikana.

Matkustajaturvallisuus
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Rautatieturvallisuus

Turvallisuutta kehitetään
jatkuvasti
Panostus vaihtotyön tekemiseen turvallisesti toi tuloksia.

Vuonna 2014 vaihtotöihin liittyvät poikkeamat vähenivät olennaisesti. Junaliikenteessä
säilyi nollalinja vakavissa onnettomuuksissa.

Rautatieturvallisuuden tavoitteena on varmistaa rautatieliikenteen keskeytymätön
toiminta sekä estää asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja VR:n omaisuudelle
aiheutuvat vahingot.

Johtamisjärjestelmän päivityksen taustalla EU- ja

viranomaissäätelyn muutokset

Rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmällä ohjataan, toteutetaan ja kehitetään
konsernin rautatieturvallisuutta. Toimintaa tarkastellaan ja johtamisjärjestelmää
päivitetään säännöllisesti.

Kesäkuun 2014 lopussa voimaan astunutta johtamisjärjestelmän uusinta versiota
päivitettiin ohjeistuksen, riskienhallinnan sekä turvallisuuden varmistamisen eli niin
sanotun omavalvonnan osalta. Taustalla ovat muutokset viranomaissääntelyssä sekä
EU:n asetukset.

Lisäksi johtamisjärjestelmässä huomioitiin organisaatiossa sekä
rautatieturvallisuusvastuissa tapahtuneet muutokset muun muassa
liikenneturvallisuuden kertauskoulutusten osalta.

Rautatieturvallisuus

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 80



Työturvallisuus

Opimme virheistä
Tavoiteltua tapaturmataajuutta ei saavutettu, mutta virheistä

oppimisen eteen tehtiin paljon hyvää työtä.

Vuosi 2014 oli työturvallisuuden osalta positiivinen. Kuukauden tapaturmattomia
jaksoja saavutettiin ensimmäistä kertaa muun muassa logistiikkadivisioonassa.

Työturvallisuuden teemana oli sekä tapaturmien että työturvallisuushavaintojen
raportoinnin ja tutkinnan laadun parantaminen. Työturvallisuushavaintojen raportoinnin
aktivoituminen johtuu pitkälti aiheen hyvästä viestinnästä, koulutuksesta sekä
ilmoittamiseen kannustavista kampanjoista.

Raportointi ja havainnot johtivat myös konkreettisiin kehityshankkeisiin konsernitasolla.
Henkilösuojainten sekä työjalkineiden ja -vaatteiden käyttöä lisättiin. Radio-ohjauksella
tehtävän vaihtotyön menetelmiä ja välineitä kehitettiin.

Työturvallisuustietoa henkilöstölle

Työsuojeluorganisaation osaamisen kehittämiseen panostettiin muun muassa
työhyvinvointi- ja päihdeasioissa. Yhteisessä kehittämis- ja neuvottelupäivässä jaettiin
hyviä käytäntöjä ja selkeytettiin työsuojelutoimijoiden roolia muun muassa esimiehen
ja henkilöstön tukena.

Henkilöstön tietoisuus työturvallisuudesta, erityisesti vakavien tapaturmien ja läheltä
piti -tilanteiden opeista, on kasvanut myös lisääntyneiden turvallisuustuokioiden sekä
parantuneen infomonitoriviestinnän myötä.

Johto on käsitellyt turvallisuusasioita muun muassa erilaisissa henkilöstötilaisuuksissa
ja yksiköiden omilla johdon turvallisuuskierroksilla, joita on tihennetty ja kehitetty
entisestään vuoden aikana.

Työturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä tehdään laajasti monen eri toimijan kesken.
Yritysasiakkaiden kanssa jaettiin hyviä turvallisuuskäytäntöjä puolin ja toisin, ja
ratapihojen työturvallisuutta kehitettiin muun muassa yhteisillä riskienarvioinneilla.

Lisää tietoa VR Transpointin työturvallisuudesta

Lisää tietoa VR Trackin työturvallisuusasioista

Työturvallisuus
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Tietoturvallisuus

Turvallisia tietojärjestelmiä
VR Groupin IT-palveluntoimittaja vaihtui loppuvuodesta 2013.

Vuoden aikana tietoturvaan liittyvää yhteistyötä tiivistettiin uuden
palveluntoimittajamme kanssa. Palvelutoimittajan kanssa kehitetään
poikkeustilanteiden hallintaa, reagointia ja viestintää sekä erilaisten tietoturva-
aukkojen ja haittaohjelmien havainnointia ja korjaamista.

Kyberturvallisuuden varmistaminen on tärkeä osa VR Groupin tietoturvallisuutta.
Kyberturvallisuuden tilannekuvaa on kehitetty, jotta poikkeuksellisia tapahtumia
tunnistetaan nopeammin verkossa.

Erilaisiin tietoturvaloukkauksiin pyritään reagoimaan tehokkaasti ja nopeasti.
Järjestelmien ja laitteiden parempi sietokyky erilaisia kyberturvallisuusuhkia vastaan
varmistetaan yhdessä sidosryhmien kanssa.

Tietoturvallisuus
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Turvallisuusjohtaminen
VR Groupin arvot turvallisuuden johtamisessa

Turvallisuus on yksi VR Groupin keskeisistä arvoista.

Turvallisuuspolitiikka

VR Groupilla on turvallisuuspolitiikka, jossa on määritelty turvallisuuden merkitys ja tarkoitus
yhtiössä. Turvallisuuspolitiikka on perustana turvallisuusohjelmalle ja pitkäjänteiselle
turvallisuustyölle.

Työturvallisuus on osa henkilöstön kokonaishyvinvointia, ja sitä kehitetään turvallisuusjohtamisen
keinoin.

Turvallisuusohjelma ja sen toteuttaminen

Turvallisuusohjelma vahvistetaan nelivuotiskaudeksi. Se sisältää ohjelmakauden
turvallisuustavoitteet, joiden toteutuminen varmistetaan turvallisuuden johtamisjärjestelmällä.

Työturvallisuuden toimintaohjelma vahvistetaan liiketoimintayksiköittäin. Ohjelma sisältää
työturvallisuustavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman toteutuminen vahvistetaan työterveys- ja
työturvallisuusjohtamisjärjestelmällä.

Turvallisuustavoitteet 2015

• Rautatieturvallisuus edelleen EU-maiden huipputasoa
• Turvallisuus on yhteinen asia ja edellyttää kaikkien toimia
• Riskienhallinta osaksi kaikkea päätöksentekoa
• Työtapaturmataajuus 16,5, vakavia työtapaturmia 0, työturvallisuushavainnot 4 000

kappaletta, turvallisuustuokiot 2 000 kappaletta
• Laadukas poikkeamien käsittely
• Turvallisuushavainnoinnin lisääminen
• Päivittäisen turvallisuusjohtamisen ja turvallisuuteen sitoutumisen kehittäminen

Onnistumiset ja vastoinkäymiset turvallisuusasioissa

+ Vaihtotyövaurioiden väheneminen
+ Yleisen turvallisuustietoisuuden lisääminen
+ Esimiehet aktiivisesti mukana turvallisuustyössä
+ Vakavien tapaturmien ja työmatkatapaturmien merkittävä väheneminen

Turvallisuusjohtaminen
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Turvallisuusriskit

Rautatieliikenteen todennäköisimmät ja vaarallisimmat riskit liittyvät ratatyön ja liikenteen
yhteensovittamiseen sekä tasoristeyksiin.

Turvallisuusjohtamista ja tuloksia parantavat muutokset

• Ammattilaisen turvallisuussäännöt -ohjelman lanseeraus
• Määrämuotoinen ja selkeä liikenneviestintä sekä viestinnän seuranta
• Turvallisuuspoikkeama-ilmoitusten tekemisen varmistaminen
• Junaan, vaihto- tai ratatyöyksikköön ennen lähtöä liittyvät tarkastukset
• Vaihtotyövaurioiden vähentäminen
• Alihankintayritysten turvallisuusraportoinnin kehittäminen

Turvallisuusjohtaminen
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Turvallisuus on ennakointia
Konserni palkitsi vuoden 2014 aikana kaksi työntekijää.

Ratatyökoneenkuljettaja Kari Kylmäaho ja konduktööri Mauri Laakkonen palkittiin
merkittävästä ennakoivasta turvallisuusteosta. Molemmissa tapauksissa tarkkaavaisuus
esti tavarajunan suistumisen raiteilta.

Kylmäaho ilmoitti liikenteenohjaukseen huojuvasta tavaravaunusta, ja tarkastuksessa
havaittiin katkennut jousi. Laakkonen puolestaan kiinnitti huomiota eräästä
tavaravaunusta lähteneeseen kovaan kolkkeeseen. Vaunun pyörässä oli isot lovet, jotka
huomattiin tarkastuksessa.

VR Groupilla turvallisuuden kehittäminen perustuu vahvasti ennakoivaan ja
päivittäiseen turvallisuustyöhön. Turvallisuuden merkityksen ymmärtäminen ja oma-
aloitteisuus ovat tärkeä osa itsenäistä turvallisuuskulttuuria.

Turvallisuusjohtaja Rauno Hammarbergin mukaan molemmat palkitut työntekijät
kiinnittivät huomiota asiaan, joka ei liittynyt suoraan heidän sillä hetkellä tekemäänsä
työhön. Tämä osoittaa hänen mielestään erinomaista esimerkkiä ennakoivasta
toiminnasta.

Ennakoivat turvallisuusteot
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Yhteisellä matkalla
asiakkaiden kanssa
Asiakkaat ovat VR Groupin toiminnan lähtökohta. Asiakkaista

huolehtiminen on kiinteä osa yritysvastuuta.

VR:lle vastuullisuus merkitsee asiakkaan hyvää palvelua.

VR Groupin kaikki kolme liiketoimintaa tekevät työtä ja uudistavat toimintaansa
palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin. Konsernin tavoitteena on tuottaa
korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä palveluita niin matkustajaliikenteen, logistiikan
kuin infran asiakkaiden tarpeisiin.

Vuonna 2014 VR Group kuunteli asiakkaidensa näkemyksiä muun muassa Eläköön juna
-kampanjassa ja sidosryhmäkyselyssä. Tuloksia käytetään VR Groupin toiminnan ja
palveluiden kehittämiseen. Eläköön juna -kampanjasta voit lukea lisää
Matkustajaliikenteen osiossa. Sidosryhmäkyselystä ja sen tuloksista löytyy lisää tietoa
osiosta: VR Group vastuullisena yrityksenä.

Asiakaslähtöisyys
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Asiakkaat ovat tiiviisti mukana palvelujen kehittämisessä. Matkustajaliikenteessä
esimerkkinä on DuettoPlus-ravintolavaunujen suunnitteluun osallistuminen, mistä voit
lukea lisää täältä.

Logistiikan palveluissa keskeisintä on asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan ymmärrys.
Suunnittelupalveluilla sekä kuljetusmuotojen ja lisäpalveluiden yhdistelmillä voidaan
luoda uusia asiakkaan liiketoimintaa tukevia logistiikkaratkaisuja. VR Group -osioista
voit lukea, miten Vapo Timber valitsi junan ja auton yhdistelmän.

Asiakastyytyväisyyttä seurataan kaikissa konsernin liiketoiminnoissa. Katso lisää:

• Matkustajaliikenteen osiosta
• VR Transpointin osiosta
• VR Trackin osiosta

Asiakaslähtöisyys
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Täsmällisyys
VR Group on tehnyt pitkäjänteistä työtä liikennöinnin

täsmällisyyden eteen. Kaukojunat kulkivat viime vuonna

täsmällisemmin kuin vuosina 2010–2013.

Vuonna 2014 kaukojunista 87,6 prosenttia saapui pääteasemalleen aikataulussa.
Vastaava luku oli edellisenä vuonna 84,7 prosenttia. Kaukojunien myöhästymisraja on
viisi minuuttia. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junien täsmällisyys oli viime vuonna
93,4 prosenttia (95,8). Lähiliikenteessä junien myöhästymisraja on kolme minuuttia
lähtö- tai määräasemalla. Tavaraliikenteen täsmällisyys oli vuonna 2014 hyvällä tasolla,
93,3 prosenttia (90,9) puolen tunnin myöhästymisrajalla.

Täsmällisyyteen vaikuttivat ratalaiteviat, pitkittyneet ratatyöt ja niihin liittyvät
ylimääräiset nopeusrajoitukset. Myös kaluston ongelmat, kuten veturien tekniset viat,
Pendolino-junien kytkennät ja uusien ohjausvaunujen käyttöönotto vaikuttivat junien
aikataulujen toteutumiseen.

Parannuksia täsmällisyysohjelmalla

Vuonna 2014 toteutettiin VR-konsernin, Liikenneviraston ja Finrailin yhteinen
täsmällisyysohjelma, jonka pitkän aikavälin tavoite on parantaa kaluston luotettavuutta
ja rataverkon käytettävyyttä erityisesti talviaikana. Uudet sähköveturit ja Pendolinojen
kytkentälaitteiden uusiminen tulevat lisäämään junaliikenteen toimintavarmuutta.

Täsmällisyys
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Hinnoittelu
VR on vastannut hinnoittelullaan kiristyneeseen kilpailuun

matkustajaliikenteessä.

Matkustajaliikenne

Matkustajaliikenteen tavoitteena on matkustuspalveluiden asiakaslähtöinen ja
kilpailukykyinen hinnoittelu. Taloustilanne ja lisääntynyt kilpailu vaikuttavat
matkustuksen hintamielikuvaan erityisesti kaukoliikenteessä.

Matkustajaliikenne on vastannut haasteisiin uudistamalla hinnoittelua entistä
joustavammaksi samalla, kun markkinoille on tuotu runsas määrä erilaisia tarjouksia ja
kampanjoita. Asiakaslähtöisen ja selkiytetyn hintatarjonnan lisäksi toiminnassa
korostuvat junamatkustamisen muiden kilpailuetujen, kuten nopeuden,
matkustusmukavuuden ja asiakaspalvelun kehittäminen.

Hinnoittelu
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Tavoitteena tasa-arvoisuus
Palveluiden saatavuus ja tasa-arvoisuus nousivat vahvasti

esille sidosryhmille tehdyssä vastuullisuuskyselyssä.

Tasa-arvoisuuden näkökulmasta on tärkeää, että myös liikuntarajoitteisilla henkilöillä
on mahdollisuus matkustaa junalla.

Lähes kaikilla rataosilla Suomessa kulkee vammaispalvelullisia junavuoroja. Suuressa
osassa pika- ja lähijunakalustoa on matala lattia ja invaliuskat tai pyörätuolinostimet,
pyörätuolipaikat sekä esteetön wc.

Uuden kaluston suunnittelussa ja vanhan uudistamisessa pyritään huomioimaan
säädösten lisäksi myös vammaismatkustajien toiveet. Niistä valtaosa pystyttiin
toteuttamaan esimerkiksi kaksikerrosmakuuvaunujen esteetöntä hyttiä
suunniteltaessa.

Avustuspalvelua jatketaan

VR sai kesällä kritiikkiä liikuntarajoitteisten avustuspalvelun lakkauttamisesta niillä
paikkakunnilla, joilla lipputoimistot suljettiin. Rautatievastuuasetuksen mukaista
avustuspalvelua päätettiin jatkaa, ja tarjonta kattaa nykyisellään 36 asemaa.

Kaikkien kaukojunien ravintolavaunuun ei pääse pyörätuolilla, mutta pyörätuolipaikoille
on tarjoiltu syksystä lähtien myös alkoholijuomia. Pendolinon ravintolavaunuun lisätään
uudistustöiden yhteydessä pyörätuolipaikka.

Tasa-arvoiset palvelut
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VR Groupin arvot asiakkuuden
johtamisessa
VR Groupin arvojen mukaan asiakas on toiminnan lähtökohta.

Myös muut arvot eli turvallisuus ja vastuullisuus,

tavoitteellisuus, uudistuminen sekä yhdessä tekeminen ovat

keskeisiä asiakkuuden johtamisessa.

Asiakas liiketoimintojen strategioissa

Konserni tarjoaa laadukkaita, turvallisia ja helposti saatavia palveluja, joita kehitetään
yhdessä asiakkaiden kanssa.

Asiakas on huomioitu kaikkien liiketoiminta-alueiden strategioissa. Palvelumallit on
luotu eri asiakasryhmien tarpeiden pohjalta. Asiakasymmärrykseen perustuvat tuotteet
ja palvelut kohdennetaan vastaamaan ja ennakoimaan nykyistä paremmin
asiakasryhmien tarpeita.

Tavoitteena on, että VR Groupin toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja uudistuvaa.

Asiakaspalvelutavoitteet

• Asiakaskokemuksen parantaminen kaikissa kanavissa
• Asiakastyytyväisyyden nostaminen
• Palvelujen jatkuva kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa
• Hinnoittelun, tuotteiden ja palvelukonseptien selkeyttäminen
• Huomioidaan asiakkaiden toiveet verkkokaupan hintaviestinnässä ja

tuotevalikoimassa
• Uudistuva ja laadukas toiminta
• Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle
• Laatukriteerien toteutuminen
• Henkilöstön asiakaspalvelutaitojen kehittyminen
• Poikkeustilanteiden viestinnän kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa

Asiakkuuden johtaminen
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Onnistumiset ja haasteet asiakaspalvelussa

+ Parannuksia palvelun laadussa
+ Asiakkailta kiitosta asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyydestä ja palvelualttiudesta
+ Ammattitaito ja asiantuntemus
+ Palveluasenne
+ Asiakkaan toiminnan ymmärtäminen
+ Uudet lippuvaihtoehdot ja hinnoittelu antavat asiakkaille enemmän
valinnanmahdollisuuksia
+ Poikkeustilanteiden ja niihin liittyvän asiakasviestinnän hoitaminen
+ Rajaliikenteen sujuvuus säilynyt korkealla tasolla
+ Laskutuksen oikea-aikaisuus parantunut

- Asiakaspalvelun laatua parannettava edelleen niin junissa, asemilla kuin
verkkokanavissa
- Täsmällisyyden parantaminen

Mahdollisuudet ja riskit asiakaspalvelussa

+ Uudet konseptit ja moderni kalusto mahdollistavat kasvun
+ Uudistuva ja aktiivinen asiakaspalvelu
+ Useat asiakaspalvelun jatkuvaan uudistumiseen ja ajanmukaisiin toimintatapoihin
tähtäävät projektit
+ Parempi häiriötilanteiden hallinta ja matkustajainformaation tuottaminen
+ Tuotteiden, palvelujen, kumppanuuksien ja hinnoittelun jatkuva kehittäminen
asiakaslähtöisesti
+ Uudet työkalut ja digitaalisuuden eteenpäin vienti

- Voimakas viranomaissääntely muihin liikennemuotoihin nähden
- Voimakas joukkoliikenteen hintakilpailu
- Talouden taantuma

Asiakaspalvelua parantavat muutokset järjestelmissä

tai rakenteissa raportointikaudella

• Veturi-asiakasohjelman voimakas kasvu
• Erilaiset tarjouskampanjat
• VR.fi -verkkokaupan jatkuva kehittäminen
• Mobiiliverkkokaupan tuominen markkinoille
• Lipunostokanavien uudistus – uudet kanavat R-kioski ja Matkahuolto

Asiakkuuden johtaminen
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• Toimenpiteet kaluston laadun ja kunnon parantamiseksi mukaan lukien uusi
DuettoPlus-ravintolavaunu

• Toimenpiteet päivittäisen asiakaspalvelun parantamiseksi
• Toimenpiteet junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi

Asiakkuuden johtaminen
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Uusi ravintalavaunu asiakkaille
VR lanseerasi 27. tammikuuta 2014 kaksikerroksisen

DuettoPlus-ravintolavaunun.

Vaunun hankinta käynnistyi vuonna 2008 ja tarkempi suunnittelutyö aloitettiin vuonna
2011. VR-Yhtymän ravintolayhtiö Avecra oli suunnittelutyössä mukana vastaten
erityisesti tuotetarjonnasta. Suunnittelun pohjaksi otettiin asiakaslähtöisyys ja
vanhempien ravintolavaunujen toiminnallisuus.

Puumallin pohjalta toimiva vaunuratkaisu

Kun paperiset suunnitelmat saatiin valmiiksi, tehtiin vaunusta puinen malli eli maketti.
Maketin tiloihin tutustuivat Avecran ja VR:n henkilökunnan lisäksi myös asiakkaat.
Tutustumisen pohjalta tulleen palautteen perusteella vaihdettiin muun muassa
ravintolavaunun jonotussuunta ja laitteiden sijoittelu. Näin saatiin sekä asiakkaiden
että henkilökunnan mielestä toimiva ravintolavaunu.

Asiakaslähtöinen DuettoPlus
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DuettoPlussan erikoisuutena on ruuhka-aikoina palveleva välitason kioski ja toisessa
kerroksessa sijaitseva matkustajaosasto. DuettoPlus on ensimmäinen ravintolavaunu,
johon on asennettu digitaaliset hinnastot. Näiden avulla varmistetaan, että asiakkaat
näkevät myynnissä olevat tuotteet ja tarjoukset hintoineen mahdollisimman
vaivattomasti. Lue lisää DuettoPlus-ravintolavaunusta liiketoiminnot-osiosta.

Asiakaslähtöinen DuettoPlus

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 95

http://www.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2014/liiketoiminta/matkustajaliikenne/duettoplus-vaunujen-kayttoonotto/


Hyvinvoinnista tulosta
VR Group on panostanut henkilökunnan hyvinvointiin jo

usean vuoden ajan. Aikakausi 2010-2014 oli työhyvinvoinnin

kannalta tuloksellinen.

VR kannustaa työntekijöitä terveellisiin elämäntapoihin, kuten liikuntaan,
tupakoimattomuuteen ja päihteettömyyteen. Sairauspoissaoloprosentti,
työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä ja kustannukset sekä työtapaturmakustannukset
ovat laskeneet vuosien 2010 ja 2014 välillä. Lue työhyvinvoinnista lisää täältä.

Esimiestyön kehittämistä jatkettiin Esimies 2014 -projektilla, jonka tavoitteet
kiteytettiin Menestyvän esimiestyön malliin. Esimiestyöstä voi lukea täältä.

Työolosuhteita kehitetään jatkuvasti muun muassa uuden teknologian avulla.
Veturinkuljettajien henkilökohtaiset tablettitietokoneet ja junahenkilökunnan
älypuhelimet helpottavat yhteydenpidossa sekä työvuorojen jakamisessa.

Henkilöstöstä huolehtiminen
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Henkilöstötietoja

Henkilöstötietoja (31.12.2014) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Työsuhteita alkoi 1) 683 718 928 796 664 587 897

Työsuhteita päättyi 1)3) 1182 1166 1 840 1 200 997 963 788

Kokonaisvaihtuvuus 1), % 9,9 8,5 12,57 8,9 6,8 6,1 6,6

Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 2) 9862 10274 10 623 11 693 12 059 12 285 12 480

Määräaikaiset työsuhteet 2) 119 204 171 95 159 286 336

Ulkomailla työskentelevien määrä 580 531 498 517 452 275 290

Henkilötyövuodet
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Keskimääräinen työsuhteen pituus 1),

vuotta
18 19 20 20 21 21 22

Sukupuolijakauma 1)

miehiä, % 82 82 83 83 83 84 84

naisia, % 18 18 17 17 17 16 16

Eläkkeelle jääneet 1)

vanhuuseläke 408 445 432 501 441 431 274

työkyvyttömyyseläke 55 62 59 88 101 104 102

Sairauspoissaolo 1) % 5,4 5,3 5,5 6,3 5,8 5,6 6

Keskimääräinen eläköitymisikä 1) 59,1 58,9 57,5 57,9
57,7
1)

57,8
1)

56,9
1)

1) Luvut eivät sisällä VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen tietoja.

2) VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen työntekijöiden työsuhteet on laskettu toistaiseksi

voimassa oleviksi, koska tietoja määräaikaisista työsuhteista ei ole kerätty.

3) Luku sisältää Corenet Oy:n henkilöstön siirtymisen konsernin ulkopuolelle.

Henkilöstöstä huolehtiminen
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Työkyky ja hyvinvointi
Vuonna 2014 VR Group sai aikaan merkittävät säästöt

alentuneina työkyvyttömyysmaksuina sekä terveydenhuollon

ja sairauspoissaolojen kustannuksina.

VR Groupin henkilöstön hyvinvointia on kehitetty pitkäjänteisesti. Vuonna 2010
alkaneen hankkeen tavoitteiksi määritettiin sairauspoissaolojen, työtapaturmien ja
työterveyshuoltokustannusten vähentäminen sekä työurien pidentäminen. Tavoitteisiin
haluttiin päästä parantamalla työtekijöiden hyvinvointia kaikilla osa-alueilla.

VR Group kannustaa terveellisiin elämäntapoihin kuten liikunnan lisäämiseen,
päihteettömyyteen ja tupakoimattomuuteen. Hyvinvointia on parannettu etsimällä
ratkaisuja epäsäännöllisen vuorotyön kuormittavuuteen ja varmistamalla, että työ on
mielekästä ja esimiestyö laadukasta. Työyhteisöjen toimintaa tuetaan myös
muutostilanteissa.

Henkilöstön hyvinvointiin keskityttiin seuraavilla alueilla:

Hyviä tuloksia

Tulokset puhuivat puolestaan vuonna 2014. Työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä ja
kustannukset sekä työtapaturmakustannukset laskivat. Vuonna 2014 saatiin aikaan
merkittävät säästöt alentuneina työkyvyttömyysmaksuina ja
sairauspoissaolokustannuksina.

Työkyky ja hyvinvointi
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Uusia työvälineitä sujuvan
työn tueksi
Junissa työskentelevien työtä on modernisoitu uusien

työvälineiden avulla.

Junahenkilökunnan älypuhelinhankkeella on haluttu parantaa henkilökunnan
reaaliaikaista viestintää ja mahdollisuuksia työntekoon sekä asiakaspalveluun.

Älypuhelimiin on kehitetty työtä helpottavia sovelluksia. Henkilökunnan koulutuksessa
on perehdytty älypuhelimen turvalliseen käyttöön ja varmistettu, että jokainen osaa
soveltaa puhelimen palveluja työssään.

Veturikuljettajat saivat käyttöönsä henkilökohtaiset tablettitietokoneet. Samalla otettiin
käyttöön uusi toimintamalli, joka mahdollistaa paperittoman ohjaamon ja kaikkien
kuljettajan työvuoroon liittyvien tietojen jakamisen sähköisesti. Sovellusta voi käyttää
joko tabletilla tai älypuhelimella tarpeen mukaan. Tablettia voidaan käyttää myös ajon
taloudellisuuden seuraamiseen.

Uudet työvälineet
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Hyvä esimiestyö vie
menestykseen
Esimies 2014 -projektissa esimiehet tekivät työtään

kehittävän esimieslupauksen vuodelle 2015.

VR-konserni on viime vuosina kehittänyt esimiestyötä uudistamalla esimiesrakenteita ja
panostamalla esimiesrekrytointeihin sekä -valmennuksiin.

Viime vuosien panostukset huipentuivat vuoden 2014 aikana läpivietyyn Esimiestyö
2014 -projektiin, jonka tavoitteena oli nostaa esimiestyöntasoa edelleen, kiteyttää
käsitys hyvästä johtamisesta ja jalkauttaa se erilaisiin esimiesvalmennuksiin sekä -
rekrytointeihin. Projektin myötä konserniin luotiin kullekin divisioonalle heidän
tarpeistaan lähtevät valmennus- ja kehittämisratkaisut.

Menestyvän esimiestyön malli

Johtaminen kiteytettiin syksyllä Menestyvän esimiestyön malliin, jossa tuloksellinen
esimiestyö jaetaan kolmeen osa-alueeseen: toiminnan johtaminen (”vaadin”), ihmisten
johtaminen (”osallistan”) ja kehittäminen (”uudistan”). Onnistunut esimiestyö on
näiden kolmen tulos. Menestyvän esimiestyön mallin teki työryhmä, johon kuului
johtajia, päälliköitä, lähiesimiehiä ja asiantuntijoita eri puolilta VR Groupin
organisaatiota. Menestyvän esimiestyön malliin pohjautuen esimiehet tekivät
henkilöstötutkimusten perusteella omaa työtään kehittävän esimieslupauksen vuodelle
2015.

Hyviä arvosanoja

Henkilöstötutkimuksen tulokset kertovat, että esimiestyöhön panostaminen on
tuottanut hyvää tulosta. Esimiestyön saamista arvioista 58 prosenttia on kiittäviä.
Konsernin esimiesindeksi (3,63) nousi hieman vuodesta 2013 (3,57). Myös henkilöstön
sitoutuminen työhön ja työnantajaan sekä hyvinvointi-indeksi (3,42) ovat hyvällä
tasolla. Henkilöstöeduista erityisesti työterveyshuolto ja liikuntaedut saivat kiittävää
palautetta. Nämä edut ovat koko henkilöstön käytettävissä.

Esimiestyö
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Henkilöstöjohtaminen
VR Groupin arvot ovat turvallisuus ja vastuullisuus,

uudistuminen, yhdessä menestyminen, tavoitteellisuus sekä

asiakas toiminnan lähtökohtana.

Arvoja toteutetaan hyvällä henkilöstöjohtamisella. Vuoden 2014 aikana VR Group kiteytti johtamisen
viitekehyksen ja arvot Menestyvän esimiestyön malliin, jossa tuloksellinen esimiestyö jaetaan
kolmeen osa-alueeseen: toiminnan johtamiseen, ihmisten johtamiseen sekä kehittämiseen.

Henkilöstöstrategia

Henkilöstöstrategiaa arvioidaan liiketoimintojen strategiapäivitysten yhteydessä ja strategiaa tukevat
toimenpiteet johdetaan liiketoimintojen tarpeista.

Konsernille yhteisiä henkilöstöstrategian teemoja ovat:

• esimiestyön kehittäminen ja muutosten tukeminen
• tuottavuutta ja hyvinvointia tukevat toimet sekä
• osaamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen

Henkilöstöjohtamisen tavoitteet vuodelle 2014

• Yhtenäinen esimiestyön malli ja sitä tukevat valmennukset kaikille esimiehille
• Työkyvyttömyyskustannusten alentamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvän Virtaa-

hankkeen vieminen loppuun sekä kannattavien hyvinvointihankkeiden tunnistaminen
• Työkykyohjelman päivitys ja jalkauttaminen
• HR-palveluiden tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen muun muassa uuden HR-

raportointipalvelun myötä
• HR:n oman osaamisen, palvelutarjonnan ja viestinnän kehittäminen
• Tehokkuuden ja tuottavuuden edellytysten varmistaminen
• Osaamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen

Onnistumiset ja vastoinkäymiset henkilöstöasioissa

+ Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan vahvuuksia ovat työn kokeminen
merkitykselliseksi, työturvallisuus, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaiseksi koettu
esimiestyö

Henkilöstöjohtaminen
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+ Esimiestyön tulokset ovat parantuneet
+ Sitoutuneisuus työnantajaan on vahvistunut
+ Hyvinvointitoiminnan kehittäminen on tuottanut tuloksia

- Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan henkilöstö ei koe osallistuvansa riittävässä määrin
kehittämiseen
- Johdon ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta ei koeta olevan riittävästi

Henkilöstöjohtamista ja tuloksia parantavat muutokset

• Henkilöstöasioita parantavat muutokset järjestelmissä tai rakenteissa
• Menestyvän esimiestyön malli on otettu käyttöön. Henkilöstötutkimuksen yhteydessä yhtenä

osana jokainen esimies laati esimieslupauksen vuodelle 2015
• HR-yksikön palvelumallia on kehitetty. Myös roolit ja vastuut on määritelty
• Esimiesten HR-tuki on keskitetty erilliseen HR-koordinaattoritiimiin
• Uusi HR-raportointipalvelu on rakennettu ja käyttöönotto aloitettu

Mahdollisuudet ja riskit henkilöstöasioissa

Mahdollisuudet
+ Merkitykselliseksi koettu työ ja henkilöstön vahva sitoutuneisuus omaan työhönsä ylipäätään ovat
keskeinen vahvuus ja voimavara VR:lle
+ Henkilöstön osaamisen laaja-alaisuus
+ Työnantajan maine ja positiivisesti kehittyvä julkisuuskuva
+ Tuloksekas työkyky- ja hyvinvointitoiminta
+ Toimiva yhteistoiminta henkilöstöjärjestöjen kanssa

Riskit
- Työkuormituksen hallinta henkilöstön ikääntyessä, erityisesti raskaissa työolosuhteissa ja
vuorotöissä
- Tulevaisuuden osaamisen varmistaminen

Henkilöstöjohtaminen
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Uutta yksikköä rakennettiin
yhdessä
Lähiliikenne-yksikön perustaminen matkustajaliikenteeseen

kesäkuussa 2014 oli mittava ponnistus. Konsernin HR-yksikkö

tuki uuden yksikön perustamista ja ensiaskelia monin eri

tavoin.

Tuoreen yksikön alkukuukaudet olivat haastavia ja vauhdikkaita, kun HSL:n
kilpailutukseen ryhdyttiin valmistautumaan todenteolla. Yhteisiä ja uusia työnteon
tapoja etsittiin tiiviillä aikataululla. Syyskuun alussa uuden yksikön väki muutti myös
yhteisiin tiloihin, joissa toimivat nyt kaikki ammattiryhmät.

Dialogia kehityspajoissa

Yksikköä käynnistettäessä henkilöstön kanssa keskusteltiin laajasti tulevista
muutoksista sekä kerättiin ideoita, joilla kehittää muun muassa viestintää, työvuoroja
ja esimiestyötä.

Lähiliikenteen kehityspajat olivat yksi konkreettinen keino, jolla yksikössä on pyritty
lisäämään ajatustenvaihtoa ja vuorovaikutusta. Ensimmäiset työpajat veti HR, minkä
jälkeen pallon kehityspajoista ottivat lähiesimiehet. Lähiliikennejohtaja Topi Simolan
mukaan on tärkeää, että eri työntekijäryhmät kohtaavat ja keskustelevat. Tavoitteena
on, että jokainen lähiliikenteen työntekijä saa osallistua työpajaan. Lähiliikenteen johto
käy läpi kehityspajoissa syntyneet ehdotukset ja poimii käyttökelpoisimmat ideat
toteutukseen.

Lähiliikenneyksikössä yhtenä tärkeänä tavoitteena on lisätä henkilöstön työviihtyvyyttä
ja hyvinvointia. HR on ollut mukana kehittämässä yhteistyötä työterveyshuollon ja
muiden toimijoiden kanssa ja tukenut johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä ja
avustanut esimiesten valmennusten toteuttamisessa.

Tukea työsuhdeasioihin

HR:n asiantuntijat osallistuivat monin tavoin myös yksikön perustamiseen liittyviin
muodollisiin järjestelyihin, tukien sekä yksikön johtoa että esimiehiä.
Henkilöstöpäällikkö on ollut tiivisti mukana valmistelemassa ja toteuttamassa kevään

Uutta yksikköä rakennettiin yhdessä
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ja syksyn muutoshankkeita, lähtien yksikön eriyttämisestä sen rakenteiden
uudistamiseen. Työsuhdelakimies on avustanut työsuhdejuridisissa kysymyksissä ja
henkilöstökoordinaattori on toiminut palveluesimiesten ensikontaktina jokapäiväisissä
työsuhteisiin liittyvissä asioissa.

Uutta väkeä kehäradalle

Lähiliikenteeseen on uuden yksikön perustamisen jälkeen rekrytoitu uusia
veturinkuljettajia, ja HR on ollut tukemassa niihin liittyviä koulutushakuja.
Lähiliikenteen uuteen yksikköön on rekrytoitu myös uusia lähiliikennekonduktöörejä,
jotta heitä riittäisi kesällä 2015 avautuvan kehäradan liikennöinnin tarpeisiin. Syksyllä
VR:n tavoitteena oli saada 150 uutta asiakaspalveluhenkistä ja työstään sekä
työyhteisöstään innostunutta työntekijää reilussa puolessa vuodessa. Työntekijähaun
vaiheet suunniteltiin huolellisesti lähiliikenteen esimiesten, HR-yksikön ja
rekrytointikumppanin sekä työterveyshuollon yhteistyönä.

Perinteisten lehti-ilmoitusten lisäksi VR teki lähiliikenteen esimiesten kanssa
yhteistyössä videon ja sähköisesti jaettavan infografiikan. Lisäksi verkossa toteutettiin
näkyvyyskampanjoita ja jaettiin tietoa. Työpaikkoja mainostettiin myös eri
oppilaitoksissa. Henkilöstöpäällikkö Jonna Juslin-Uotila oli tyytyväinen kampanjointiin.
Prosessi eteni nopeasti, ja siinä hyödynnettiin erilaisia kanavia tehokkaasti.

Uutta yksikköä rakennettiin yhdessä
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Yhä vihreämpää liikennettä
VR Group tähtää monissa ympäristötavoitteissaan vuoteen

2020.

Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä koko konsernin energiankulutuksesta 60
prosenttia on uusiutuvaa energiaa. Junaliikenteen energiatehokkuutta parannetaan 20
prosenttia. Lue lisää monista tavoitteista täältä.

Vuoden aikana tehtiin monia uudistuksia, jotka tekevät matkustamisesta VR:n junissa
ja Pohjolan Liikenteen busseissa entistä vihreämpää. Esimerkiksi juna- ja
autoliikenteen kuljettajia koulutettiin entistä taloudellisempaan ajoon. Lue
uudistuksista täältä.

Logistiikassa kasvatettiin vuoden aikana junakokoja, jolloin ajetut junakilometrit
pienenivät, vaikkakin volyymit olivat kasvussa. Näin säästettiin sekä ympäristöä että
kustannuksia.

Myös kierrätys ja siisteys ovat tärkeä osa ympäristöystävällistä joukkoliikennettä. Lue
lisää esimerkiksi täältä.

Ympäristöasiat
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Ympäristöasiat
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VR Groupin ympäristötase - katso suurempana klikkaamalla kuvaa

Ympäristöasiat
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Energiansäästössä tähdätään
vuoteen 2020
VR Groupin tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä kasvattaa

junaliikenteen ja kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä lisätä

uusiutuvan energian osuus koko konsernin

energiankulutuksesta yli 60 prosenttiin. Junaliikenteen

energiatehokkuutta parannetaan 20 prosenttia.

Kiinteistöjen sähkön määrää vähennetään 30 prosenttia ja lämmityksessä käytettävän
energian määrää 20 prosenttia vuoden 2012 tasosta. VR Groupin energiankulutuksesta
14 prosenttia kuluu kiinteistöjen lämmitykseen ja valaistukseen.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan korvaamalla öljylämmitysjärjestelmiä
muilla energiamuodoilla tai luopumalla öljylämmityskohteista kokonaan vuoteen 2020
mennessä. Energiatehokkaampia valaistusjärjestelmiä otetaan käyttöön. Myös
kiinteistötekniikan etäohjausta ja-valvontaa lisätään.

Raide- ja linja-autoliikenne energiatehokkaammaksi

Liikenteen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat sähkövedon osuus, kaluston
käyttö- ja täyttöasteet, vaihtotyöt ja tyhjänäajo sekä taloudellinen ajotapa ja kaluston
ominaisuudet.

Raideliikenteessä matkustajaliikenteen sähkövedon osuus pysyi ennallaan ja
rautatielogistiikan sähkövedon osuus kasvoi. Nestemäisten polttoaineiden käyttö
väheni raideliikenteessä.

VR Group teki raportointikaudella hankintapäätöksen 80 uudesta sähköveturista. Lue
lisää hankinnasta.

Pohjolan Liikenne hankki uusia linja-autoja 111 kappaletta, joista viisi on
täyshybridibusseja. Kuljettajien vaihtoa varten hankittiin 14 henkilöautoa, joista
yhdeksän on täyssähköautoja ja neljä hybridiautoja.

Energiatehokkuus
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Matkustajasuorite näkyy energiatehokkuudessa

Rautatiematkustajaliikenteen matkustajasuorite väheni 4,4 prosenttia, mikä heikensi
energiatehokkuutta. Toisaalta lämmin alku- ja loppuvuosi vähensivät
matkustajavaunujen lämmitystarvetta.

Rautatietavaraliikenteessä keskimääräinen junakoko kasvoi 2,9 prosenttia ja
sähkövedon osuus lisääntyi 3 prosenttiyksikköä, mikä parantaa energiatehokkuutta.

Massatavaralogistiikan autokuljetusten dieselin keskikulutus oli 44 litraa 100
kilometrillä ja keskimääräinen täyttöaste oli 33 tonnia.

Koulutus tärkeänä osana taloudellisuutta

Juna- ja autoliikenteen kuljettajien taloudellisten ajotapojen koulutukset jatkuivat
vuonna 2014. Rautatieliikenteen energiatehokkaaseen ajotapaan panostetaan entistä
enemmän lähivuosina. Junaliikennöinnissä käynnistettiin energiahanke, jonka
tarkoituksena on junien ajamisen lisäksi kiinnittää huomiota liikenteen suunnitteluun ja
ohjaukseen. Vetureihin asennetaan taloudellista ajotapaa tukevaa teknologiaa, jotta
veturinkuljettajilla on entistä parempi mahdollisuus ennakoida liikennetilanteita.

VR Group on liittynyt kansallisiin tavara- ja joukkoliikenteen
energiatehokkuussopimuksiin, joissa tavoitteena on vähentää energiankulutusta
yhdeksän prosenttia vuoteen 2016 mennessä. VR Transpointin rautatielogistiikka on
saavuttanut tavoitteen jo hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä.

Kiinteistöjen lämmitys ja valaistus tehostuvat

Vuoden 2014 aikana energiansäästöhankkeita tehtiin monilla paikkakunnilla.
Vainikkalan, Kuopion ja Lahden asemilla toteutettiin energiansäästöhankkeet.
Vainikkalassa siirryttiin öljylämmöstä maalämpöön ja valaistuksessa led-valoihin. Myös
talotekniikan tarpeen mukaisia ohjauksia lisättiin.

Kuopion ja Lahden asemilla lisättiin talotekniikan ohjausta ja kohteiden
energiankulutusta seurataan tehostetusti kolmen vuoden ajan. Hyvinkään konepajan
sekä Helsingin ja Tampereen varikoiden lämmöneristystä parannettiin. Hyvinkäällä
uusittiin myös ilmanvaihtokone lämpöä talteen ottavaan versioon. Pieksämäen
konepajalla ja Tampereen varikolla vanhoja valaisimia korvattiin led-valaisimilla.

Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus vuonna 2014 oli 99,8 gigawattituntia ja
sähkönkulutus oli 43,4 gigawattituntia.

Energiatehokkuus
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Konsernin kokonaisenergiankulutus

Konsernin sähkönkulutus pysyi edellisen vuoden tasolla. VR Groupin ostama sähkö on
tuotettu vesivoimalla ja alkuperä on varmennettu alkuperätodistuksilla. Energian
kokonaiskulutus väheni 5,7 prosenttia.

EnerEnergian kgian kokokonaiskonaiskulutusulutus, pe, petatajoulejoulea (PJ)a (PJ) 20142014 20132013 20122012

VR-konserni (Scope 1+2+3) 5,27 5,59 6,11

Junaliikenne (Scope 1+2) 3,45 3,63 3,71

Autoliikenne (Scope 1+3) 1,03 0,98 1,41

Uusiutumatonta energiaa (Scope 1+2) 2,07 2,30 2,52

Uusiutuvaa energiaa (Scope 1+2) 2,66 2,70 2,73

Osuus konsernin energiankulutuksesta % 56,30 53,90 51,90

Suora energiankäyttö (Scope 1+3) 2,31 2,41 2,88

Epäsuora energiankäyttö (Scope 2) 2,95 3,17 3,21

Massatavaralogistiikan alihankintakuljeutkset (Scope 3)

(Huom v. 2012 mukana Kappaletavaraliikenteen alihankintakuljetukset)

0,54 0,58 0,85

Lue lisää päästöjen määrittelyistä (Scope 1, 2 ja 3) täältä.

Energiatehokkuus
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Ilmastonmuutoksen hillintä
jatkuu
VR Groupin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuus

koko konsernin energiankulutuksesta yli 60 prosenttiin.

Ilmastonmuutoksen herättämä ympäristötietoisuus tarjoaa joukkoliikenteelle ja
erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia. Vastaavasti
ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja aiheuttavat häiriöitä
liikenteessä.

Konsernin suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope1) koostuvat pääosin liikenteen ja
työkoneiden käyttämästä nestemäisestä polttoaineesta ja kiinteistöjen lämmityksessä
käytetystä maakaasusta. Pohjolan Liikenteen linja-autoissa käytettiin uusiutuvaa
dieseliä yli puoli miljoonaa litraa, joka on noin neljä prosenttia polttoaineen
kokonaiskulutuksesta.

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope2) aiheutuvat kiinteistöjen käyttämästä
kaukolämmöstä. Koko VR-konsernin käyttämä sähkö on tuotettu vesivoimalla. Hankitun
sähkön alkuperä on varmennettu alkuperätodistuksilla.

Konsernin ulkopuolisena epäsuorana kasvihuonekaasupäästölähteenä (scope3)
seurataan massatavaralogistiikan alihankintakuljetusten polttoainekulutusta.

VR-konserni raportoi ympäristötaseessa juna- ja autoliikenteen sekä
massatavaralogistiikan alihankintakuljetusten hiilidioksidipäästöt. Päästöt lasketaan
polttoainekulutuksesta. Muista päästöistä raportoidaan juna- ja autoliikenteen
typenoksidi- ja hiukkaspäästöt, jotka lasketaan VTT:n LIPASTO-järjestelmän ja RASTU-
hankkeen päästökertoimilla.

Hämeenlinnan ratapihan lähiasukkaat valittivat vaihtotyöveturin aiheuttamasta melusta
ja päästöistä. Haitan vähentämiseksi tehtiin lukuisia toiminnallisia toimenpiteitä, muun
muassa veturien seisontapaikka siirrettiin ja junaliikenteeseen tehtiin muutoksia.

Päästöt
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Kierrätys ja
materiaalitehokkuuden
lisääminen
VR Groupin ympäristölupausten mukainen tavoite on ollut

vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää.

Tavoitteena on, että kaatopaikalle menevän jätteen osuus kokonaisjätemäärästä (pois
lukien romutus) on alle 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tavoite saavutettiin
vuosia etuajassa – vuonna 2014 VR Groupin kokonaisjätemäärästä joutui kaatopaikalle
enää vain 11 prosenttia eli yhteensä 1 818 tonnia.

Konsernin kokonaisjätemäärä mukaan lukien romutus oli raportointikaudella 31 527
tonnia. Materiaalina kierrätettiin 79 prosenttia jätteestä. Suurin osa kierrätykseen
menneestä jätteestä oli teräsromua romutetuista vaunuista.

Lähtökohtaisesti tavoitteena on ehkäistä jätteen syntyä. Syntyvä jäte pyritään
lajittelemaan tehokkaasti ja ohjaamaan hyötykäyttöön.

Jätteiden lajittelu ravintolavaunuissa

Uusissa kaksikerroksisissa DuettoPlus-ravintolavaunuissa ympäristönäkökohdat on
otettu huomioon muun muassa jätteen paremmalla lajittelulla. Jätteiden kierrätys
onnistuu sekä keittiössä että asiakastiloissa. Keräyspisteet löytyvät seka-, bio- ja
energiajätteelle. Vanhemmissa ravintolavaunuissa aloitettiin pilottijakson jälkeen
biojätteen erilliskeräily sekä asiakas- että keittiötiloissa alkuvuodesta 2014.

Jätteiden lajittelu kiinteistöissä ja kaluston

kunnossapidossa

Helsingin päärautatieasema sai alkuvuodesta uudet keräysastiat, joissa on omat
lokeronsa paperikääreille ja lehdille. Sekajätteen ohella asema-alueella kertyy eniten
paperijätettä. Asemalla käytetään lajitteluastioiden kyljessä samoja kierrätyssymboleja
kuin ravintolavaunuissa, mikä helpottaa lajittelua.

Jätteet ja kierrätys
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Helsingin asemakiinteistön vuokralaisia kannustetaan kierrättämään tehokkaammin.
Lajittelupisteissä on astiat pienmetallille, lasille, keräyspaperille, pahville,
energiajakeelle sekä bio- ja sekajätteelle.

Kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt myös varikoilla ja konepajoilla. Ohjaamme
sekajätettä entistä enemmän energiajakeeseen. Sekajäteastiat ovat vaihtuneet
energiajaeastioihin siellä, missä se on mahdollista. Henkilöstölle on järjestetty aiheesta
tietoiskuja ja koulutuksia.

Helsingin varikolla jätteiden kulusta ja vaikutuksista kerrotaan infotauluilla, jotka on
kiinnitetty seinille kierrätyspisteiden yhteyteen. Lisää Helsingin varikon jätehuollosta
voit lukea täältä.

Materiaalitehokkuuden lisääminen

Hyvä esimerkki materiaalitehokkuudesta on VR Trackin kehittämä koneohjaus, jota
hyödynnetään radan rakentamisessa ja kunnossapidossa. Koneohjauksessa
työkoneeseen asennetaan laite, joka joko opastaa laitteen kuljettajaa tarkempaan
työhön tai ohjaa konetta automaattisesti.

Kehitystyön kohteena on koko prosessi: mittaus, suunnittelu, rakentaminen ja
kunnossapito. Suunnittelun tuottamia 3D-malleja hyödynnetään työmailla työkoneiden
ohjaukseen.

Koneohjauksesta saatavia hyötyjä ovat muun muassa materiaalisäästöt, vähentynyt
polttoaineen kulutus ja pienemmät päästöt sekä työn tehokkuuden ja tarkkuuden
lisääntyminen. Säästöt voivat olla useita kymmeniä prosentteja verrattuna toimintaan
ilman koneohjausta.

Jätteet ja kierrätys

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 114

http://www.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2014/vastuullisuus/ymparistoasiat/helsingin-varikon-jatehuolto/
http://www.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2014/vastuullisuus/ymparistoasiat/helsingin-varikon-jatehuolto/


Maaperä
VR Group on sitoutunut toimimaan niin, ettei sen toiminta

aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Tavoitteena on, että vaarallisten aineiden kuljetuksissa tai kemikaaleja käytettäessä ei
satu merkittäviä, maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja. Vaarallisten aineiden
kuljetuksissa ei tapahtunut merkittäviä vuotoja vuonna 2014.

Yhdelletoista suurimmalle VAK-ratapihalle (Kouvola, Riihimäki, Sköldvik, Tampere,
Kotka/Mussalo, Hamina, Vainikkala, Joensuu, Niirala, Kokkola/Ykspihlaja ja Oulu)
tehtiin riskienarvioinnit ja ratapihojen turvallisuusselvitykset hyväksyttiin. Turussa
vastaavat toimenpiteet on tehty jo aikaisemmin riskiarvioinnin ja
turvallisuusselvityksen pilottivaiheessa.

Onnettomuusharjoituksia pidettiin Joensuussa, Riihimäellä, Turussa ja Sköldvikissä.

Pilaantuneen maaperän kunnostaminen

Konsernilla on pitkä historia ja useita kiinteistöjä, joilla vuosikymmeniä sitten
tapahtuneet maaperän pilaantumiset edellyttävät riskien hallintaa. Jo vuosien ajan VR
on puhdistanut aikoinaan kaluston kunnossapidon ja tankkauksen yhteydessä
pilaantunutta maata.

Vuonna 2014 pilaantuneen maaperän tutkimiseen ja kunnostamiseen käytettiin 1,5
(1,0) miljoonaa euroa. Maaperää puhdistettiin Helsingissä, Porissa, Kokkolassa,
Kuopiossa ja Oulussa. Kokkolassa kunnostettiin veturitallin tankkauspaikka. Muissa
kohteissa kyse oli alueen rakentamisesta tai käyttötarkoituksen muuttamisesta.

Viranomaisten vaatimia pohjavesiseurantoja tehtiin Hyvinkään konepajalla, Helsingin
varikolla, Kaipiaisten kiskohitsaamolla, Kokkolan veturitallilla, Kouvolan varikolla,
Mikkelin veturitallilla, Pasilan entisellä konepaja-alueella, Riihimäen varikolla ja Turun
varikolla. Hyvinkään konepajalla ja Riihimäen varikolla poistettiin öljyä pohjavedestä
pumppaamalla.

Kolme merkittävää vuotoa

Merkittäviä kaluston polttoaine- tai öljyvuotoja oli vuoden aikana kolme kappaletta.
Tammikuussa veturi suistui raiteilta Suomussalmen ratapihalla ja aiheutti
polttoainevuodon, jonka vuoksi pilaantunutta maa-ainesta jouduttiin poistamaan jopa
reilun kahden metrin syvyydeltä.

Maaperä
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Maaliskuussa Helsingin varikolla valui vaihtotyöveturista maahan reilut 100 litraa
hydrauliikkaöljyä. Alueella vaihdettiin maata ja hulevedet käännettiin kymmeneksi
päiväksi jätevesiviemäriin.

Marraskuussa Lappeenrannan tehdasalueella vaunuletka osui veturin kylkeen ja
polttoainetankista vuoti vajaat 1000 litraa polttoainetta maahan. Alueella aloitettiin
pohjaveden tarkkailu, ja maaperä puhdistetaan tarvittaessa.

Helmikuun lopussa Tampereen varikon läheisessä ojassa havaittiin propanaalia eli
propionaldehydiä. Todennäköiseksi lähteeksi paljastui vetureissa käytettävän
jäähdytysnesteen joutuminen maaperään ja ojaan. Syynä tähän oli jätevesipumpun
rikkoutuminen. Propyleeniglykolipitoisuuksia seurataan sekä jäte- että
sadevesiviemäreissä ja propyleeniglykolin talteenottoa veturien huollossa on
tehostettu.

Turussa tapahtui joulukuussa typpihappovuoto, jonka vuoksi alue eristettiin satojen
metrien matkalta. Vuoto osoittautui kuitenkin hyvin pieneksi eikä aiheuttanut
ympäristövahinkoja.

Vastuiden selvittelyä

Seinäjoen Pajuluoman pilaantuneiden sedimenttien osalta vastuiden selvittely on
kesken. Alueella on historian aikana ollut monta toimijaa, ja pilaantuminen on
tapahtunut vuosikymmeniä sitten. Osittain syynä ovat olleet Valtionrautateiden aikaiset
toiminnot ratapihalla. VR Group on kunnostanut omistamansa varikkoalueen maaperää,
eikä kyseiseltä alueelta tutkimusten perusteella enää joudu haitta-aineita Pajuluomaan.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus pyysi kesällä 2014 hallintopakkohakemuksellaan Länsi-
ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa määräämään ensisijaisesti VR-Yhtymä Oy:n ja
Liikenneviraston sekä toissijaisesti Suomen valtion puhdistamaan pilaantuneet
sedimentit yhden kilometrin matkalta. Asian käsittely on kesken.

Tulevaisuudennäkymät

VR Group kehittää toimintaansa edelleen, jotta sen kalustosta aiheutuvia vuotoja ei
tapahtuisi.

Maaperän puhdistamista jatketaan maankäytön muutosten ja rakentamisen yhteydessä
sekä katselmusten ja tutkimusten perusteella. VR Group omistaa alueita erityisesti
kaupunkien keskustoissa. Ne ovat haluttuja kohteita sekä liike- että
asuntorakentamiseen. Kaupunkirakenteen muuttuminen ja tiivistyminen lisää tarvetta
myös alueiden kunnostamiselle.

Maaperä
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Siisteys ja viihtyisyys ovat osa
matkustuskokemusta
Junien ja asema-alueiden siisteyttä ja viihtyisyyttä kehitetään

osana ympäristölupauksia.

Tavoitteena on, että vähintään 85 prosenttia asiakkaista on tyytyväisiä siisteyteen
junissa ja asemilla. Vuonna 2014 tyytyväisten osuus oli 82 prosenttia.

Uudistuva kalusto parantaa junien siisteyttä ja viihtyisyyttä. Vanhat, avovessoilla
varustetut siniset vaunut vähenevät jatkuvasti ja poistuvat käytöstä vuoteen 2020
mennessä. Junat siivotaan perusteellisesti päivittäin varikoilla. Asemilla puhdistetaan
vessat ja siivotaan roskat kääntymisaikojen puitteissa.

Raportointikaudella kilpailutettiin kiinteistö- ja kalustosiivous, minkä seurauksena
siivouspalvelutuottajien määrä väheni neljästä kahteen. Kilpailutuksen yhteydessä
sovittiin siivouksen laadunmittauksen ja seurannan kehittämisestä.

Siisteys ja järjestys ovat tärkeitä työturvallisuuden näkökulmasta VR Groupin
konepajoilla, varikoilla, työmailla ja terminaaleissa. Siisti työympäristö mahdollistaa
tehokkaat ja turvalliset työskentelyolosuhteet. Siisteys on myös yksi teema laatua
parantavissa ja ylläpitävissä toimenpiteissä, kuten kaluston kunnossapidon Sujuva-
laadunkehittämisohjelmassa.

Asemat ja niiden läheiset alueet, kuten pysäköintipaikat, ovat monen eri tahon
omistuksessa, mikä hankaloittaa kokonaisuuden hallintaa. Asemia ja niiden lähialueita
omistavat VR Group, Liikennevirasto ja kaupungit. Matkustajalaiturialueista vastaa
Liikennevirasto.

Vihreä ilme näkyi junissa ja Helsingin

päärautatieasemalla

Kaikkia VR-konsernin brändejä yhdistää vihreä VR-tunnus. Ympäristöystävällisyys on
VR:n vahvuus. Tuomme sitä esille vihreänä ilmeenä. Vetureissa ja vaunuissa vihreä
ilme on näkynyt vuodesta 2010 lähtien.

Siisteys
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Ihmepuutarha koristi Helsingin päärautatieasemaa touko-elokuussa jo kolmatta kertaa.
Puutarhan suunnittelusta järjestettiin puutarha-alan opiskelijoille kilpailu, jonka
teemana oli suomalaisuus. Voittajaksi päätyi piikkiöläisen ammattiopiston Livian
opiskelijoiden ehdotus ”Neljä vuodenaikaa”, jossa istutukset rakennettiin
kokonaisuuksiksi vuodenaikojen ympärille.

Siisteys
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Ympäristöjohtaminen
VR Groupin arvot ympäristöjohtamisessa

VR Groupin arvoista erityisesti turvallisuus ja vastuullisuus luovat perustan ympäristöasioiden
johtamiselle. Ympäristöystävällisyys on osa kilpailukykyä ja vahvasti mukana konsernin strategiassa.

Ympäristöstrategia ja -visio

VR Group on turvallisin ja ympäristöystävällisin kumppani niin asiakkaille kuin yhteiskunnallekin.
Konserni on edelläkävijä ja aktiivinen kehittäjä. VR Group toimii ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi,
ja toimenpiteiden pääpaino on uusiutuvan energian käytössä. Ympäristöhaittojen vähentäminen ja
ennaltaehkäiseminen ovat olennainen osa ympäristötoimintaa.

Ympäristötoiminnan periaatteet

VR Groupin yhtiöiden ja divisioonien ympäristösuunnitelmat perustuvat yhteisiin ympäristötoiminnan
periaatteisiin ja noudattavat jatkuvan parantamisen periaatetta. VR Groupin ympäristötoiminnan
periaatteiden ja ympäristölupausten toteuttaminen on osa konsernin johtamisjärjestelmää.

Ympäristötavoitteet 2020

• Energiatehokkuus paranee junaliikenteessä 20 prosenttia
• Uusiutuvan energian osuus VR Groupin energiankulutuksesta on yli 60 prosenttia
• Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä maaperän

pilaantumista aiheuttavia vuotoja
• Vähintään 85 prosenttia asiakkaistamme on tyytyväisiä siisteyteen junissa ja asemilla
• Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä (pois lukien romutus) on alle

15 prosenttia
• VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä kasvaa 2 prosenttiyksikköä

Onnistumiset ja vastoinkäymiset ympäristöasioissa

+ Asiakkaat arvostavat VR Groupin ympäristöystävällisyyttä ja ympäristöviestintää
+ Junaliikenteessä uusiutuvan energian osuus on suuri
+ Vaarallisten aineiden kuljetukset ovat turvallisia
+ Kaatopaikalle joutuvan jätteen määrä on vähentynyt

– Junaliikenteen matkustajakohtainen energiankulutus ei ole vähentynyt suunnitelmien mukaisesti
– Yksittäisiä polttoainevuotoja vetureista

Ympäristöjohtaminen
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Ympäristömahdollisuudet ja -riskit

+ Junaliikenne hillitsee ilmastonmuutosta
+ Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttö vähentävät päästöjä
+ Ympäristön huomiointi lisää asiakkaita ja vähentää kustannuksia

– Junaliikenteessä on melu- ja tärinähaitoista johtuvia rajoituksia ja vaatimuksia
– Onnettomuudet voivat aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista sekä muita
ympäristövahinkoja
– Liikennettä haittaavat sään ääri-ilmiöt saattavat yleistyä

Ympäristötoimintaa ja tuloksia parantavat muutokset

järjestelmissä tai rakenteissa raportointikaudella

• Ympäristölupausten (2013–2020) kouluttaminen henkilöstölle
• Päätoiminnoilla ISO 14001 -ympäristösertifikaatit
• Vihreän ilmeen käyttöönoton laajentaminen
• Sekajätteen lajittelun tehostuminen ja sen ohjautuminen enenevissä määrin kaatopaikan

sijasta polttoon
• Koneohjauksen käyttöönoton laajentuminen radan rakentamisessa
• Energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten kulkuneuvojen käyttöönotto Pohjolan Liikenteessä

Ympäristöjohtaminen
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VR Helsingin varikolla
jätehuolto on osa
jokapäiväistä johtamista
Helsingin varikko on Suomen suurin junakaluston huoltoon

keskittynyt yksikkö niin henkilöstömäärällä kuin jätemäärällä

mitattuna.

Vuonna 2014 Helsingin varikko käsitteli tavanomaista jätettä noin 2 800 tonnia, josta
kaatopaikalle päätyi alle 400 tonnia. Helsingin varikolla on 28 kappaletta jätejakeita,
joista 25 hyödynnetään materiaalina tai energiana. Loppusijoitukseen menevät
sekajäte, viiltävä ja pistävä jäte sekä kansainvälinen ruokajäte.

Helsingin varikko Pohjois-Pasilassa

Helsingin varikon jätehuolto
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Varikon jäteohje päivitettiin raportointikaudella. Samalla henkilöstön koulutusta
jätelajitteluun ja ympäristötietoisuuteen jatkettiin. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä
yhteistyökumppani Lassila & Tikanojan kanssa. Varikon monikulttuurinen työympäristö
asettaa haasteita tiedonvälitykseen. Siivoojille tehdään omat A5-kokoiset taskuun
mahtuvat jätteiden lajitteluohjeet.

Varikolle hankittiin jätevirtakaaviot sisääntuloauloihin. Nämä kaaviot selventävät
työntekijöille ja vieraille Helsingin varikolta syntyvän jätteen kierrättämistä ja
käsittelyä. Jätevirtakaaviot ovat olleet suosittuja esimerkkejä niin sisäisille kuin
ulkoisille sidosryhmille.

Helsingin varikon jätevirtakaavio, jossa selvitetään 28 jätejakeen lopullinen
määränpää. Suurin osa jätteistä hyödynnetään kierrättämällä.

Suurin osa matkustajajunista tulevista siivousjätteistä on suoraan energiajätteeksi
soveltuvaa jätettä. Sekajäteastioiden vähentäminen ja energiajäteastioiden
huomattava lisääminen on parantanut lajittelun onnistumista.

Helsingin varikon jätehuolto
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Kuva kierrätyspisteestä, jossa opastetaan lajittelemaan jätteet oikealla tavalla oikeisiin
jäteastioihin.

Helsingin varikon jätehuolto
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Vastuullisia hankintoja
VR Group tekee hankintansa vastuullisesti ja edellyttää

vastuullisuutta myös alihankkijoiltaan.

VR Group on maamme mittakaavassa merkittävä hankkija. Vuonna 2014 VR Group teki
hankintoja yli 620 miljoonalla eurolla. Hankinnat tehtiin pääasiassa Suomesta ja EU-
alueelta.

Kaikissa tavaroiden ja palveluiden hankinnoissa noudatetaan konsernijohtoryhmän
hyväksymää konsernitasoista hankintaohjetta, toimintaohjeita ja Hankinnan strategiaa.
Kilpailuttamisia säätelee rautatieliikenteen osalta Erityisalojen hankintalaki. Lue lisää
hankintojen johtamisesta täältä.

Vastuullisuus oli tärkeä seikka myös vuonna 2014 loppuunsaatetussa uusien
sähköveturien hankinnassa, josta voit lukea lisää täältä.

Vastuullinen hankinta
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Toimittajaverkoston hallinta
Vuonna 2014 VR Group osti tavaroita ja palveluita yli 620

miljoonalla eurolla.

VR Groupin toimittajakanta koostuu noin 2 000:sta säännöllisesti palveluja tai tuotteita
toimittavasta tavaran- tai palveluntuottajasta.

Toimitusketjuja on useampia, ja ne seuraavat eri liiketoimintojen logiikkaa. Yhteistä
toimintaketjuilla on se, että palvelut ja tuotteet ostetaan pääosin omaan käyttöön
palvelutarjonnan tueksi.

Merkittävimmät toimitusketjut ovat rautatieliikenteen kalusto-, varaosa-, ja
tukipalvelutarpeineen, infrarakentaminen materiaali- ja palvelutarpeineen, energian
hankinta sekä oman henkilökunnan ja toimitiloihin liittyvät tarpeet. Pienemmässä
roolissa ovat kumipyöräliikenteen alihankinta-, kalusto-, varaosa- ja palvelutarpeet.

Vuoden 2014 aikana toimittajilta ostettiin tavaroita ja palveluita 627,7 miljoonalla
eurolla. Ostot jakautuivat liiketoiminnoittain ja kululajeittain seuraavasti:

Ostojen jakautuminen liiketoiminnoittain

Matkustajaliikenne 22 %

VR Transpoint 17 %

VR Track 24 %

Junaliikennöinti 18 %

Kunnossapito 20 %

Toimittajaverkoston hallinta
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Toimittajat pääosin Euroopasta

Toimittajista 98 prosenttia sijaitsee Suomen ja Euroopan unionin alueella. Suurimmat
308 toimittajaa kuuluvat toimittajahallinnan piiriin, joita koskee keskitetty ja
säännöllinen seuranta. Suurimmilta toimittajilta hankitaan hieman yli puolet ostoista.

Toimittajat on jaettu kolmeen eri seurantaluokkaan. Vuonna 2014 toimittajaseurannan
tuloksena kertyi 103 riskianalyysiä ja 72 itsearviointia. Vuodelle 2015 tavoitteeksi on
asetettu 90 prosentin seurantapeitto.

Yritys, joka ilmoittautuu ehdokkaaksi VR:n järjestämään tarjouskilpailuun, vastaa
tarjouspyyntöön tai solmii sopimussuhteen, sitoutuu samalla noudattamaan VR Groupin
hankintatoimen eettisiä ehtoja. Ehdot koskevat työoloja, ympäristön suojelua sekä
muita vastaavia normeja. Toimittajat sitoutuvat myös varmistamaan, että heidän
toimitusketjunsa noudattavat eettisiä ehtoja.

Raportointikaudella saatettiin päätökseen 24 EU-kilpailutusta. Muita kilpailutuksia
tehtiin 86 kappaletta. Lisäksi teimme uusia sopimuksia tai täydensimme olemassa
olevia 357 kappaletta vuoden 2014 aikana.

Ostojen jakautuminen kululajeittain

Palvelut 45 %

Materiaali 41 %

Energia 14 %

Toimittajaverkoston hallinta
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Hankintojen johtaminen
VR Groupin arvot hankintojen johtamisessa

VR Groupin arvoista vastuullisuus antaa pohjan johtamiselle ja tavoitteellisuus ohjaa
tekemistä. Tavoitteellisuus näkyy pyrkimyksessä toimia tehokkaasti ja siten palvella
sisäisiä asiakkaita.

Hankintojen johtamisen strategia

VR Groupin hankintojen johtamisen strategiana on järjestelmällisellä ja läpinäkyvällä
toiminnalla löytää liiketoimintojen tarpeisiin kustannustehokkaita ratkaisuja
luotettavilta kumppaneita.

Hankintoihin liittyvät politiikat ja niiden toteuttaminen

Hankintoja ohjaavat konsernijohtoryhmän hyväksymä konsernitason hankintaohje,
hankkeiden läpivientiä ja toimittajahallintaa koskevat toimintaohjeet sekä Hankinnan
strategia. Kilpailuttamista säätelee rautatieliikenteen osalta Erityisalojen hankintalaki.

Hankinnan tavoitteet, toimintaperiaatteet ja riskienhallinta on määritelty
toiminnansuunnittelussa sekä toimintaohjeissa.

Yhtiön liiketoimintaohjeet asettavat myös VR:n liikekumppaneiden toimintaa koskevia
eettisiä ehtoja, joihin sitoutuminen on liikesuhteen aloittamisen ehto. Ehtojen
noudattamista valvotaan säännöllisillä toimittajien itsearvioinneilla.

Hankintojen johtamisen tulostavoitteet

VR Groupin johtoryhmä asettaa vuosittain Hankinnalle pitkän ja lyhyen aikavälin
strategian mukaiset säästötavoitteet. Strategiasta johdetaan Hankinnan
toimintasuunnitelmat.

Onnistumiset ja vastoinkäymiset hankinta-asioissa

+ Sähköveturihankinnan loppuunsaattaminen hyvin kilpailukykyisellä tuloksella
+ Tulostavoitteen mukaisen säästön saavuttaminen
+ 24 kappaletta Erityisalojen Hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 349/2007) mukaista kilpailutusta, joista
ei yhtään kannetta markkinaoikeuteen
+ Finrailin irtautumisen tukeminen toimittajasopimusten osalta

Hankintojen johtaminen
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- Dieselveturihankkeen valmistelun viivästyminen

Mahdollisuudet ja riskit hankinnoissa

+ Vahva tase: lähivuosien poikkeuksellisen mittavien investointien rahoitus
merkittävässä määrin liiketoiminnan kassavirralla
+ Toimintaprosessien tehostamismahdollisuudet
+ Globaalin taloustilanteen vaikutus tarjontaan ja hintoihin

- Globaali taloustilanne saattaa ajaa heikoimmat toimittajat ahdinkoon
- Kaukoidän rautatieliikenteen voimakas kasvu saattaa luoda puutetta keskeisistä
rautatieliikenteen kulutusosista

Hankinnan johtamista parantavat muutokset

järjestelmissä tai rakenteissa raportointikaudella

• Hankinnan hallintajärjestelmän ensimmäisen osan käyttöönotto
• Avainasiakaspäälliköiden nimeäminen keskeisiin liiketoimintoihin ja

osallistuminen liiketoiminnan johtoryhmätyöskentelyyn
• Hankintavastaavien nimeäminen liiketoiminnassa selkeytti päätöksentekoa

Hankintojen johtaminen
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Sähköveturien hankinta
päätökseen
Vuoden 2014 aikana saatettiin päätökseen VR Groupin

historian suurin hankinta.

Uusien sähköveturien hankintaa valmisteltiin vuodesta 2010 ja se saatiin päätökseen
helmikuussa 2014. Sähkövetureita hankitaan yhteensä 80 kappaletta, joista
ensimmäiset tulevat käyttöön vuonna 2017. Uusilla vetureilla korvataan 1970-luvulla
hankittuja Sr1-sarjan sähkövetureita.

Menestyksellisen kilpailutuksen avaintekijöitä olivat perusteellinen valmistautuminen ja
eri yksiköiden yhteistyö. Hankinnassa otettiin huomioon liiketoimintojen vaatimukset
sekä työergonomia- ja työturvallisuusnäkökulmat.

Energiatehokkaita ratkaisuja

Uusien vetureiden hankinnassa painotettiin niiden soveltuvuutta Suomen sääoloihin
sekä luotettavuutta ja energiatehokkuutta. Uusi veturi syöttää jarrutusenergian
takaisin verkkoon. Muita energiasäästöön vaikuttavia ratkaisuja ovat led-valot ja uuden
sukupolven ohjausjärjestelmä, jonka avulla pystytään minimoimaan sähkön käyttöä
seisontatilassa.

Sähkövetureissa on myös pienet dieselgeneraattorit, jotka mahdollistavat lyhyiden
matkojen ajon sähköistämättömillä radoilla. Tämä nopeuttaa järeiden dieselvetureiden
korvaamista, lisää merkittävästi sähkövedon osuutta kuljetuksissa ja vähentää
päästöjä.

Uuden sähköveturin huippunopeus on 200 kilometriä tunnissa ja sen teho on noin 6,4
megawattituntia. Vetureita tullaan käyttämään sekä matkustaja- että
tavaraliikenteessä.

Sähköveturihankinta
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Vastuullisuuden johtaminen
VR Groupissa vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa ja

integroitu osaksi konsernistrategiaa. Strategisia päätöksiä

tehtäessä vastuullisuusnäkökulma otetaan huomioon.

Arvomme ovat asiakas toiminnan lähtökohtana, turvallisuus ja vastuullisuus, yhdessä
tekeminen, tavoitteellisuus ja uudistuminen. Erityisesti asiakas toiminnan lähtökohtana
ja turvallisuus ja vastuullisuus luovat perustan vastuullisuustyölle.

Katso lisää strategia-osiosta

VR Groupin johtamismalli

VR Groupin johtamismalli perustuu tehokkaaseen rakenteeseen, jossa liiketoiminnot on
organisoitu asiakasryhmien ympärille. Lähtökohtana ovat asiakkaiden ja muiden
sidosryhmien tarpeet sekä eri konserniyhtiöiden, liiketoimintayksiköiden ja
konsernipalvelujen saumaton yhteistyö. Vastuullisuus on kiinteä osa johtamismallia ja
tavoitteellista toimintaa.

Vastuullisuuden johtaminen
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Vastuullisuuteen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet ovat liiketoimintojen ja
yksiköiden vastuulla. Lisäksi vastuullisuutta toteutetaan erilaisten kampanjoiden,
hankkeiden, koulutuksen ja vaikuttamistoiminnan avulla.

Vastuullisuuden olennaisimmat teemat ja niitä vastaavat avaintunnusluvut määritettiin
vuonna 2014. Olennaisuusmäärittelyn tuloksena syntyi vastuullisuuden olennaisimpien
teemojen matriisi, joka päivitetään vuosittain. Olennaisuusmäärittelyn tulokset otetaan
huomioon myös strategiatyössä.

Politiikat ja periaatteet

VR Groupin vastuullisuustyötä ohjaavat politiikat ja periaatteet on kuvattu teeman
mukaisissa johtamistavan kuvauksissa.

VR Groupin hallitus hyväksyi uudet Eettiset toimintaohjeet ja Lahjonnan vastaiset
ohjeet lokakuussa 2014. Uusiin ohjeisiin perustuva koulutus toteutetaan vuoden 2015
aikana.

Vastuullisuuden johtaminen
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GRI-taulukko
GRI-sisältöindeksi, suppea (Core)

Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti.

IndikaaIndikaattttoriori SisSisältältöö SijainSijainti/Linkkiti/Linkki KKommenommentttiti

Yleinen perusYleinen perussissisältältöö

SStrtraattegia ja analyysiegia ja analyysi

G4-1 Ylimmän johdon lausunto
Toimitusjohtajan
katsaus

OrOrganisganisaaaation taustion taustaktakuvuvausaus

G4-3 Yrityksen nimi VR Group

G4-4
Tärkeimmät tuotteet ja

palvelut
VR Group

G4-5 Pääkonttorin sijainti VR Group www.vrgroup.fi

G4-6
Toimintojen maantieteellinen

sijainti
Toimintaympäristö

G4-7
Omistusrakenne ja

yhtiömuoto
Toimintaympäristö

G4-8 Markkina-alueet VR Group yrityksenä

G4-9
Raportoitavan organisaation

koko

Henkilöstöstä
huolehtiminen

G4-10

Henkilöstön määrä

työsuhteen ja työsopimuksen

mukaan, alueellisesti ja

sukupuolen mukaan

jaoteltuna

Henkilöstöstä
huolehtiminen

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen

työehtosopimusten piiriin

kuuluva henkilöstö

Kollektiivisten TES-sopimusten

piirissä on 96,9 %

henkilökunnasta

G4-12 Organisaation toimitusketju Vastuullinen hankinta

G4-13

Merkittävät muutokset

organisaation koossa,

rakenteessa,

omistusrakenteessa tai

toimitusketjussa

raportointijaksolla

Toimintaympäristö

GRI-indeksi
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G4-14
Varovaisuuden periaatteen

soveltaminen
Ympäristö

G4-15

Organisaation hyväksymät

tai edistämät ulkopuolisten

toimijoiden periaatteet tai

aloitteet

Energiatehokkuussopimukset

G4-16
Jäsenyydet järjestöissä ja

edunvalvontaorganisaatioissa

Sidosryhmäyhteistyö ja
jäsenyydet järjestöissä

TTunnisunnistteetut olennaisetut olennaiset näkt näkökökohdaohdat ja laskt ja laskenentartaraajajatt

G4-17 Konsernin laskentaraja Vuosiraportin kuvaus
G4-18 Raportin sisällön määrittely Vuosiraportin kuvaus

G4-19 Olennaiset näkökohdat
VR Group vastuullisena
yrityksenä

G4-20

Olennaisia näkökohtia

koskevat laskentarajat

organisaation sisällä
Vuosiraportin kuvaus

G4-21

Olennaisia näkökohtia

koskevat laskentarajat

organisaation ulkopuolella
Vuosiraportin kuvaus

G4-22
Muutokset aiemmin

raportoiduissa tiedoissa
Vuosiraportin kuvaus

G4-23

Merkittävät muutokset

raportin laajuudessa ja

näkökohtien laskentarajoissa
Vuosiraportin kuvaus

SidosryhmäSidosryhmävuorvuoroovvaikaikutusutus

G4-24
Luettelo organisaation

sidosryhmistä

Sidosryhmäyhteistyö ja
jäsenyydet järjestöissä

G4-25
Sidosryhmien määrittely- ja

valintaperusteet

Sidosryhmäyhteistyö ja
jäsenyydet järjestöissä

G4-26
Sidosryhmätoiminnan

periaatteet

Sidosryhmäyhteistyö ja
jäsenyydet järjestöissä

G4-27

Sidosryhmien esille nostamat

tärkeimmät asiat ja

huolenaiheet

Sidosryhmäyhteistyö ja
jäsenyydet järjestöissä

VR Group vastuullisena
yrityksenä

Raportin kRaportin kuvuvausaus

G4-28 Raportointijakso Vuosiraportin kuvaus
G4-29 Edellisen raportin päiväys Vuosiraportin kuvaus

GRI-indeksi
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G4-30 Raportin julkaisutiheys Vuosiraportin kuvaus

G4-31

Yhteystiedot, josta voi tilata

raportin ja kysyä siihen

liittyviä lisätietoja
VR Group/yhteystiedot

G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-sisältöindeksi

G4-33
Lähestymistapa ulkoiseen

varmennukseen

Raporttia ei ole

varmennettu ulkoisesti

HalHallinlinttoo

G4-34
Hallintorakenne ja

valiokunnat
Hallinto

LiikLiikeettoiminnan eeoiminnan eetttistisyysyys

G4-56
Arvot ja

liiketoimintaperiaatteet

Vastuullisuuden
johtaminen,
Turvallisuusjohtaminen,
Asiakkuuden
johtaminen,
Henkilöstöjohtaminen,
Ympäristöjohtaminen,
Hankintojen
johtaminen

Erityinen perusErityinen perussissisältältöö

G4-EN3 Oma energian kulutus Ympäristöasiat/Energia
G4-EN5 Energiaintensiteetti Ympäristötase

G4-EN6
Energiankulutuksen

vähentäminen
Ympäristöasiat/Energia

G4-EN7
Vähennykset tuotteiden ja

palveluiden energiatarpeessa
Ympäristöasiat/Energia

G4-EN15

Suorat

kasvihuonekaasupäästöt

(scope 1)
Ympäristöasiat/Päästöt

G4-EN16

Epäsuorat

kasvihuonekaasupäästöt

(scope 2)
Ympäristöasiat/Päästöt

G4-EN18
Kasvihuonekaasujen

päästöintensiteetti
Ympäristötase

G4-EN19
Kasvihuonekaasupäästöjen

vähentäminen
Ympäristöasiat/Päästöt

GRI-indeksi
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G4-EN21

Typenoksidien (NOx) ja

rikkioksidien (SOx) päästöt

sekä muut merkittävät

päästöt ilmaan

Ympäristötase

G4-EN23 Jätteet
Ympäristöasiat/Jätteet
ja kierrätys

G4-EN24 Ympäristövahingot
Ympäristöasiat/
Maaperä ja maisema

G4-EN27
Tuotteiden ja palveluiden

ympäristövaikutukset
Ympäristöasiat/Päästöt

G4-EN29
Ympäristölupien mukainen

toiminta

Ei GRI:n tarkoittamia

säädösten rikkomuksia

G4-EN32
Toimittajien

ympäristöarvioinnit
Vastuullinen hankinta Toimittajien itsearvioinnit

G4-EN34 Ympäristövalitukset Ympäristöasiat/Päästöt

G4-LA1 Henkilöstön vaihtuvuus
Henkilöstöstä
huolehtiminen

G4-LA2 Henkilöstöetuudet

Henkilöstöstä
huolehtiminen/
Esimiestyö

G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteet

Uudelleenjärjestelytilanteissa

noudatettava

vähimmäisilmoitusaika on 3

viikkoa – 3,5 kuukautta,

vähimmäisilmoitusaika sekä

neuvotteluoikeus on

määritelty kollektiivisissa

työehtosopimuksissa

G4-LA5
Työterveys- ja

turvallisuustoimikunnat
Turvallisuus

Työsuojelutoimikunnat

kattavat kaikki

henkilöstöryhmät

G4-LA6 Tapaturmat ja poissaolot

Turvallisuus,
Henkilöstöstä
huolehtiminen

G4-LA10
Osaamisen kehittäminen ja

elinikäinen oppiminen

Henkilöstöstä
huolehtiminen/
Esimiestyö

G4-LA11 Kehityskeskustelut
Hallituksen
toimintakertomus

GRI-indeksi
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G4-LA12 Ikä- ja sukupuolijakauma
Henkilöstöstä
huolehtiminen

G4-LA13
Naisten ja miesten

peruspalkkojen suhde

Tasa-arvosuunnitelma.

Käytettävä

palkkausjärjestelmä perustuu

sovellettavaan

työehtosopimukseen.

Henkilökohtainen

sopimuspalkka suhteutetaan

markkinapalkkoihin ja yhtiön

muiden tehtävien

palkkatasoon.

G4-LA14 Toimittaja-arvioinnit

Vastuullinen hankinta
/Toimittajaverkoston
hallinta

Toimittajien itsearvioinnit

G4-LA16 Työoloihin liittyvät valitukset Ei GRI:n tarkoittamia valituksia

G4-EC1
Taloudellisen lisäarvon

tuottaminen
VR Group/Avainluvut

G4-EC2

Ilmastonmuutoksen

aiheuttamat taloudelliset

vaikutukset sekä muut riskit

ja mahdollisuudet

Ympäristöasiat/Päästöt

G4-EC3 Eläkesitoumusten kattavuus
Eläkevastuu on

täysimääräisesti katettu.

G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Valtion ostamat junavuorot

G4-HR3
Syrjintätapausten lukumäärä

ja korjaavat toimenpiteet
Ei syrjintätapauksia

G4-HR10
Toimittajien

ihmisoikeusarvioinnit

Vastuullinen hankinta
/Toimittajaverkoston
hallinta

Toimittajien itsearvioinnit

G4-SO3
Riskinarvioinnit (lahjonta ja

korruptio)

Kaikki liiketoimintayksiköt

ovat mukana riskiarvioinnissa.

Yhtään merkittävää

korruptioon liittyvää riskiä ei

tunnistettu.

GRI-indeksi
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G4-SO4
Koulutus (eettiset

periaatteet)

Vastuullisuuden
johtaminen

Vuoden 2014 ei annettu

aiheesta erillistä koulutusta,

sillä ohjeistuksen uudistus oli

käynnissä ja uusien ohjeiden

mukaiset koulutukset alkavat

vuoden 2015 aikana.

G4-SO5

Lahjonta- ja

korruptiotapaukset ja niihin

liittyvät toimenpiteet

Ei lahjonta- tai

korruptiotapauksia

G4-SO6 Tuki poliittisille puolueille
VR Group ei tue puolueita tai

poliitikkoja lahjoituksin

G4-SO7
Kilpailuoikeuteen liittyvät

tapaukset ja sanktiot

Ei GRI:n tarkoittamia

säädösten rikkomuksia

G4-SO8

Lakien ja säädösten

rikkomuksista asetetut sakot

ja muut seuraamukset

Ei GRI:n tarkoittamia

säädösten rikkomuksia

G4-PR1 Turvallisuusarvioinnit

Kaikki tuotantoyksiköt on

auditoitu

kalustoturvallisuusjärjestelmän

mukaan v. 2014. Kalustoa

koskevista kohtalaisista tai

merkittävistä muutoksista

tehdään aina riskinarvio.

G4-PR2 Turvallisuuspoikkeamat

Sakkoihin tai rangaistuksiin

johtaneita poikkeamia ei ole.

Varoituksiin johtaneita

poikkeamia on arvioitu olevan

alle 10.

G4-PR5 Asiakastyytyväisyys Liiketoiminta/VR
Liiketoiminta /VR
Transpoint
Liiketoiminta/VR Track

G4-PR7
Markkinointiviestintään

liittyvien rikkomusten määrä

Ei GRI:n tarkoittamia

rikkomuksia

G4-PR8
Yksityisyyden suojan

rikkomusten lukumäärä

Ei GRI:n tarkoittamia

rikkomuksia

G4-PR9

Tuotteiden ja palvelujen

käyttöön liittyvien säädösten

rikkomukset

Ei GRI:n tarkoittamia

rikkomuksia

GRI-indeksi
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VR Groupin hallinto
VR-konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, joka on liikenne- ja

viestintäministeriön toimialaan kuuluva, Suomen valtion

omistamaosakeyhtiö.

Omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. VR-
Yhtymä Oy:n toimiala on rautatieliikenteen ja autoliikenteen harjoittaminen ja muu
siihen liittyvä sekä sitä tukeva palvelutoiminta joko välittömästi tai tytär- ja
osakkuusyritysten kautta.

Rataverkon omistus ja hallinnointi kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön alaiselle
Liikennevirastolle. Rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmien yhteensopivuutta
puolestaan valvoo ja kehittää liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafi.

VR-konsernin suurin tytäryhtiö on ratojen kunnossapito- ja rakentamistoimintaa
harjoittava VR Track Oy. VR-konserniin kuuluvat myös Pohjolan Liikenne -yhtiöt, jotka
harjoittavat matkustajaliikennettä. VR-konserniin kuuluvat muut yhtiöt on mainittu
hallituksen toimintakertomuksen liitteessä.

Hallinto

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 138



Hallintoneuvoston
kokoonpano ja toiminta
Yhtiön hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12)
jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous.
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston
puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi, ja se päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista
päättää varsinainen yhtiökokous.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen
edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Raideammattilaisten yhteisjärjestö
JHL, Veturimiesten liitto, Rautatiealan Teknisten Liitto, Rautatievirkamiesliitto ja VR
Akava. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus,
mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.

Hallintoneuvoston tehtävä on:
• valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja sitä, että yhtiön

asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä lain,
yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan;

Hallintoneuvoston toiminta
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• antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;
• antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen

johdosta; sekä
• käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan laajakantoisia

muutoksia koskevat esitykset ja seurata mainittujen suunnitelmien toteutumista.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto 2014

Puheenjohtaja:
Kari Rajamäki, s. 1948, hallintotieteiden maisteri, kansanedustaja

Jäsenet:
Christina Gestrin, s. 1967, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja

Pertti Hemmilä, s. 1955, kansanedustaja

Inkeri Kerola, s. 1957, kasvatustieteen maisteri, kansanedustaja

Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja

Merja Kuusisto, s. 1954, erikoissairaanhoitaja, kauppateknikko, kansanedustaja

Asmo Maanselkä, s. 1981, kauppatieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri,
puoluesihteeri

Aino-Kaisa Pekonen, s. 1979, lähihoitaja, kansanedustaja

Riikka Slunga-Poutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri

Oras Tynkkynen, s. 1977, yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja

Raija Vahasalo, s. 1961, kasvatustieteen maisteri, kansanedustaja

Raimo Vistbacka, s. 1945, OTK, varatuomari, entinen kansanedustaja, eläkeläinen

Henkilöstöjärjestöjen edustajat:
Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto
Puheenjohtaja Seppo Juselius, Rautatievirkamiesliitto
Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL
Puheenjohtaja Veijo Sundqvist, VR Akava
Puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatiealan Teknisten liitto ( 11.2.2014 saakka Esko
Salomaa)

Hallintoneuvoston toiminta
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Lisäksi vuonna 2014 hallintoneuvostoon kuului 15.5.2014 asti kansanedustaja James
Hirvisaari.

Vuonna 2014 hallintoneuvosto kokoontui yhteensä seitsemän (7) kertaa ja
hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 89 prosenttia.

Hallintoneuvoston palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2014 päätöksellä ovat:

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa
kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa
kokoukselta.

Vuonna 2014 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina kaikkiaan 53 800 euroa.
Summassa ovat mukana hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle,
jäsenille sekä henkilöstöjärjestöjen edustajille maksetut palkkiot.

Palkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

Hallintoneuvoston toiminta
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Hallitus
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan

asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että

yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on

asianmukaisesti järjestetty.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus tekee muun muassa merkittävät toimintaperiaatteita, strategiaa,
investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset. Tämän lisäksi hallitus päättää
liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä merkittävistä kiinteistökaupoista.

Lisäksi hallitus muun muassa:

• hyväksyy vuotuisen toimintasuunnitelman ja budjetin;
• allekirjoittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen;
• hyväksyy osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedotteet;
• hyväksyy yhtiön organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmät;

Hallituksen toiminta
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• nimittää ja erottaa toimitusjohtajan;
• nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet;
• hyväksyy toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja konsernin muiden keskeisten

avainhenkilöiden toimisuhteiden ehdot;
• nimittää hallituksen asettamien valiokuntien jäsenet ja vahvistaa valiokuntien

työjärjestykset;
• ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa;
• valvoo, että lakeja, sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan;
• hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteet;
• hyväksyy konsernin arvoja sekä ohjaus- ja riskienhallintajärjestelmää koskevat periaatteet ja

politiikat;
• valmistelee hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat yhdessä toimitusjohtajan kanssa; ja
• kutsuu koolle yhtiökokouksen.

Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jossa on kirjattuna hallituksen keskeiset tehtävät ja
hallituksen toiminnan arvioinnin periaatteet. Hallitus vahvistaa työjärjestyksen muutokset ja
päivitykset.

VR-Yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan sekä muut
jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksella on vähintään neljä (4) ja
enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallitus arvioi toimintaansa toimikausittain pääsääntöisesti itse ja tarvittaessa ulkopuolista arvioijaa
käyttäen toimintansa ja työskentelytapojaan tehokkuuden takaamiseksi ja niiden edelleen
kehittämiseksi.

Hallituksen toiminta
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VR-Yhtymä Oy:n hallitus 2014
Hallituksen puheenjohtaja:
Hannu SHannu Syrjänenyrjänen, s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, ekonomi. Työskennellyt
aikaisemmin mm. Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja mm.:
Orion Oyj ja Lehtipiste Oy. Hallituksen jäsen mm.: Realia Group Oy, Suomen Messut
Osuuskunta ja John Nurmisen Säätiö. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtaja
19.4.2011 alkaen.

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Christer GrChrister Granskanskogog, s. 1947, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, Oy Piceum Ab.
Työskennellyt aikaisemmin mm. Kalmar Industries -konsernin toimitusjohtajana, Partek
Oy:n varatoimitusjohtajana sekä Parter Cargotek AB:n, Sisu-konsernin ja Valmet
Automation Oy:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja: Oy Piceum Ab, Patria
Oyj, Lännen MCE Oy ja Arctia Shipping Oy. Hallituksen jäsen mm.: Cavotec SA ja Sarlin
Group Oy Ab. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen.

Varsinaiset jäsenet:
Riku AaltoRiku Aalto, s. 1965, hallintotieteiden maisteri, puheenjohtaja, Metallityöväen liitto ry.
Työskennellyt aikaisemmin mm. Metallityöväen liitto ry:n talouspäällikkönä. Hallituksen
puheenjohtaja: VVO-yhtymä Oyj. Hallituksen jäsen mm.: Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö (SAK), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Teollisuuden
palkansaajat TP ry. Hallintoneuvoston jäsen: Työttömyysvakuutusrahasto. VR-Yhtymä
Oy:n hallituksen jäsen 19.4.2011 alkaen.

Jarmo KilpeläJarmo Kilpelä, s. 1957, kauppatieteiden maisteri, finanssineuvos, valtioneuvoston
kanslian omistajaohjausosasto. Työskennellyt aikaisemmin finanssineuvoksena
valtiovarainministeriössä, hallinto- ja talousvastaavana Valtion vakuusrahastossa,
tutkijana Suomen Pankissa sekä osastopäällikkönä, apulaisosastopäällikkönä ja
yritystutkijana Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa. Hallituksen puheenjohtaja:
Governia Oy ja Gasonia Oy. Hallituksen jäsen: Altia Oyj. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen
jäsen 20.3.2013 alkaen.

Antti MäkAntti Mäkeläelä, s. 1952, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm.
Sanomapaino Oy:n, Sanoma Lehtimedia Oy:n ja Kymen Sanomalehti Oy:n
toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja: Kaakon Viestintä Oy. Hallituksen jäsen:
St Michel Print Oy, Länsi-Savo Oy, Etelä-Savon Viestintä Oy ja Finex Oy. VR-Yhtymä
Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen.

VR-Yhtymän hallitus
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Liisa RLiisa Rohohwederweder, s. 1960, kauppatieteiden tohtori, pääsihteeri WWF Suomi.
Työskennellyt aikaisemmin mm. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yliopettajana,
Neste Oy:n energiataloustutkijana ja petrokemikaalien logistiikkaosaston päällikkönä.
Hallituksen jäsen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lisäksi WWF:n Baltic, Living
Himalayas ja Global Arctic Programme –suojeluohjelmien ohjausryhmien jäsen sekä
kansainvälisen WWF:n viestintä- ja markkinointikomitean puheenjohtaja. VR-Yhtymä
Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013 alkaen.

TTuija Soanjärviuija Soanjärvi, s. 1955, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm.
Itella Oyj:n, Elisa Oyj:n ja TietoEnator Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hallituksen
jäsen: Affecto Oyj, Basware Oyj, Tecnotree Oyj, Metsähallitus, Silta Group Oy ja Silta
Oy. Lisäksi Suomen Suunnistusliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja. VR-Yhtymä
Oy:n hallituksen jäsen 28.3.2012 alkaen.

Maija StrMaija Strandbergandberg, s. 1969, kauppatieteiden maisteri, talousjohtaja
(paperikoneliiketoiminta), Valmet Oyj. Työskennellyt aikaisemmin mm.
toimitusjohtajana ALSO Nordic Holding ja ALSO Finland Oy:ssä, sekä talousjohtajana
Metso Paper Oy:ssä, GNT Holding Oy:ssä ja John Deere Forestry Group Europessa.
Hallituksen jäsen: Dustin Group Ab, Danske Bank Oyj ja FinnSonic Oy. VR-Yhtymä Oy:n
hallituksen jäsen 15.5.2014 alkaen.

Lisäksi vuonna 2014 hallitukseen kuului 15.5.2014 asti varsinaisena jäsenenä MaaretMaaret
HeiskariHeiskari.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä osakkeenomistajasta lukuun
ottamatta Jarmo Kilpelää, joka edustaa valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosastoa.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2014 hallitus
kokoontui yhteensä 12 kertaa, ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste
oli 98 prosenttia.

VR-Yhtymän hallitus
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Hallituksen valiokunnat
Hallitus on muodostanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja
henkilöstövaliokunnan. Valiokuntien toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa VR-
Yhtymä Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tapahtuvasta valiokunnan
nimeämisestä ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valiokunnat kokoontuvat 4–7 kertaa vuodessa. Valiokuntien työjärjestykset ovat
hallituksen vahvistamat, ja valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunta keskittyy erityisesti taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden
valmisteluun hallituksen käsittelyä varten. Lisäksi valiokunta huolehtii yhteydenpidosta
tilintarkastajiin ja sisäiseen tarkastukseen.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:
• käsitellä vuotuinen budjetti;
• seurata laskentaperiaatteita ja niiden muutoksia
• perehtyä olennaisiin kirjanpitoon ja taloudelliseen raportointiin liittyviin kysymyksiin,

erityisesti luonteeltaan monimutkaisiin, poikkeuksellisiin ja harkinnanvaraisuutta sisältäviin
järjestelyihin ja liiketoimiin, joilla voi olla merkittävä vaikutus VR-konsernin tuloskehityksestä
ja taloudellisesta asemasta syntyvään kuvaan

• seurata taloudellisesti merkittävien ja pitkäkestoisten investointien toteutumista ja
rahoitusta

• seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta sekä
valmistella corporate governance ohje tältä osin;

• sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja toimintasuunnitelman hyväksyminen,
tarkastusraporttien käsittely ja yhteydenpito sisäiseen tarkastukseen;

• seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta;
• arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja

erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle;
• käydä yhdessä johdon ja tilintarkastajien kanssa läpi tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma

sekä suoritetun tilintarkastuksen perusteella esiin tuodut havainnot ja varmistaa esiin
tulleiden asioiden asianmukainen käsittely.

• seurata yhtiön ja konsernin taloudellista tilannetta (välitilinpäätökset);
• taloudellisen raportoinnin kuten osavuosi- ja vuosikatsausten sekä tilinpäätöstiedotteiden

läpikäynti;
• seurata yhtiön lähipiiriensä kanssa tekemiä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä

eturistiriitoja;

Hallituksen valiokunnat
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• tarkastaa tarvittaessa yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät oikeudenkäynnit ja muut
oikeudelliset asiat;

• seurata yhtiön tietojärjestelmien tietoturvaan liittyviä riskejä ja muita olennaisia kysymyksiä
• tilintarkastajan valintapäätöksen valmistelu; ja
• huolehtia muista hallituksen sille erikseen asettamista tehtävistä.

Hallitus valitsi 15.5.2014 tarkastusvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: AnttiAntti
MäkMäkeläelä (pj.), Riku AaltoRiku Aalto, Maija StrMaija Strandbergandberg ja TTuija Soanjärviuija Soanjärvi. Vuonna 2014
tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja jäsenten keskimääräinen
osallistumisaste oli 92 prosenttia.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta keskittyy yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon sekä
henkilöstön palkitsemisjärjestelmien kehittämistä koskevien asioiden sekä keskeisten
nimitysasioiden valmisteluun hallituksen käsittelyä varten.

Valiokunnan tehtävänä on muun muassa:
• yhtiön toimitusjohtajan palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu;
• konsernin johtoryhmään ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden

valmistelu;
• toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän jäsenten ja tarvittaessa myös muiden

avainhenkilöiden nimitysasioiden valmistelu;
• yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu; ja
• muista hallituksen sille erikseen asettamista tehtävistä huolehtiminen sekä valiokunnan

päättämässä laajuudessa muiden henkilöstöä koskevien asioiden kuten henkilöstön ja
esimiestyön kehittämisen, seuraajasuunnitelmien ja työturvallisuuden kehittämisen käsittely.

Hallitus valitsi 15.5.2014 henkilöstövaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: HannuHannu
SSyrjänenyrjänen (pj.), Christer GrChrister Granskanskogog, Liisa RLiisa Rohohwederweder ja Jarmo KilpeläJarmo Kilpelä.

Vuonna 2014 henkilöstövaliokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa, ja jäsenten
keskimääräinen osallistumisaste oli 96 prosenttia.

Hallituksen valiokunnat
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Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Toimitusjohtaja hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa yhtiön hallitus, joka määrää myös palkkauksen.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.7.2009 alkaen toiminut eMBA Mikael Aro (s. 1965).
Ennen VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajaksi tuloaan hän on työskennellyt muun muassa
Carlsberg-konsernin Pohjois-Euroopan johtajana ja Carlsberg-konserniin kuuluvan
Sinebrychoffin toimitusjohtajana.

VR-konsernissa on johtoryhmä, jonka muodostavat toimitusjohtaja (pj.),
matkustajaliikenne- ja logistiikkadivisioonien johtajat, VR Track Oy:n toimitusjohtaja,
Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioonan johtaja, konsernin talous- ja
rahoitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja,
junaliikennöinnin johtaja sekä kunnossapidon johtaja.

Johtoryhmä käsittelee VR:n toimintaa koskevia strategisia ja liiketoiminnan kannalta
merkittäviä asioita sekä laatii ja seuraa suunnitelmien toteutumista. Lisäksi johtoryhmä
käsittelee tärkeimpiä päivittäisiä toimintoja ja operatiivisia kysymyksiä. Johtoryhmä
kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
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Johtoryhmän jäsenet
VR-Yhtymä Oy:n johtoryhmän muodostivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt:

Mikael Aro

• s. 1965, eMBA
• Toimitusjohtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin mm. Carlsberg-

konsernin Pohjois-Euroopan johtajana ja
Carlsberg-konserniin kuuluvan Sinebrychoffin
toimitusjohtajana.

• Johtoryhmän jäsen 1.7.2009 alkaen

Petri Auno

• s. 1973, FM
• Liikennejohtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin

veturinkuljettajatoiminnoista vastaavana
liikennepäällikkönä ja aluepäällikkönä VR-
Yhtymässä sekä projektipäällikkönä Oulun
yliopistossa.

• Johtoryhmän jäsen 20.11.2012 alkaen.

Jari Hankala

• s. 1962, DI
• Kunnossapitojohtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin Foster Wheeler

Energia Oy:n huoltoliiketoiminnan johtajana ja
Varkauden-yksikön paikallisjohtajana.

• Johtoryhmän jäsen 20.11.2012 alkaen.

VR-Yhtymän johtoryhmä 2014
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Outi Henriksson

• s. 1969, kauppatieteen maisteri
• Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin muun muassa

Soneran, Cultorin ja Sulakkeen talousjohdossa.
• Johtoryhmän jäsen 13.8.2012 alkaen.

Rolf Jansson

• s. 1969, diplomi-insinööri ja kauppatieteen
maisteri

• Logistiikkadivisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin Nordean Corporate

Financenjohtajan tehtävässä ja liikkeenjohdon
konsulttina Booz Allen Hamiltonissa.

• Johtoryhmän jäsen 27.7.2009 alkaen.

Timo Koskinen

• s. 1968, varatuomari
• Henkilöstöjohtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin henkilöstöjohtajana

VR Osakeyhtiössä ja VR-Yhtymässä sekä juristina
Elisalla.

• Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen.

Otto Lehtipuu

• s. 1968, diplomi-insinööri
• Yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja, VR-

Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin ympäristöpäällikkönä

VR-Yhtymässä.
• Johtoryhmän jäsen 1.12.2010 alkaen.

VR-Yhtymän johtoryhmä 2014
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Päivi Minkkinen

• s. 1959, diplomikielenkääntäjä, eMBA
• Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioonan

johtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin VR-Yhtymän

kansainvälisten asioiden yksikön päällikkönä.
• Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen.

Maisa Romanainen

• s. 1967, kauppatieteiden maisteri
• Matkustajaliikenteen johtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin Stockmann Oyj Abp:n

varatoimitusjohtajana ja tavarataloryhmän
johtajana.

• Johtoryhmän jäsen 1.11.2014 alkaen.

Ville Saksi

• s. 1971, insinööri
• Toimitusjohtaja, VR Track Oy
• Työskennellyt aikaisemmin Skanska Infra Oy:n

toimitusjohtajana.
• Johtoryhmän jäsen 1.1.2010 alkaen.

Lisäksi vuonna 2014 johtoryhmään kuului 30.9.2014 asti Antti Tiitola.

VR-Yhtymän johtoryhmä 2014
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Palkitseminen ja
kannustinjärjestelmät
VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut konsernin johdon kannustinjärjestelmän.
Vuonna 2014 kannustinjärjestelmä on koostunut vain lyhyen tähtäimen
kannustinjärjestelmästä. Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmä ei ole toistaiseksi
käytössä. Järjestelmän perusteet, säännöt ja sen piirissä olevat toimihenkilöt vahvistaa
konsernin hallitus samoin kuin kannustinjärjestelmän mittarit.

Järjestelmää koskevat kulloinkin voimassa olevat säännöt ja periaatteet on kuvattu konsernin
palkitsemiskäsikirjassa, joka on käsitelty hallituksen henkilöstövaliokunnassa ja jonka ylläpidosta
vastaa HR-yksikkö.

Kannustinjärjestelmä on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen. Järjestelmän mukaan hallitus
voi poikkeustilanteissa muuttaa järjestelmän ehtoja ja lykätä palkkion maksua.

Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät
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Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tarkastelujakso on yksi (1) vuosi. Järjestelmä jakaantuu
neljään organisaatiotasoon (L1–L4). Järjestelmään kuului vuonna 2014 noin 155 henkilöä. L1-tasoon
kuuluu toimitusjohtaja, L2-tasoon konsernin muu johtoryhmä sekä esikuntatoimintoihin liittyvät
toimitusjohtajan suorat alaiset (yhteensä 13 henkilöä) ja L3-tasoon muu johto (94 henkilöä).

Muut tulospalkkiojärjestelmän piiriin valitut liiketoimintavaikutuksiltaan merkittävissä esimies- ja
asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt kuuluvat L4-tasolle (yhteensä 47 henkilöä).

Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitteet, mittarit ja kynnysarvot asetetaan vuosittain siten,
että mittareita on enintään 6. Konsernin tai yksikön liikevoitto on mittarina tehtävän sisällöstä
riippuen painoarvolla 60–15 prosenttia. Muiden strategiaa ja yksikkökohtaisia tavoitteita tukevien
mittareiden painoarvo 40–85 prosenttia.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiomahdollisuudet tavoitteen
mukaisesta suorituksesta ovat vuosipalkasta (mukaan lukien luontoisedut ja lomarahat) laskettuna
vuositasolla seuraavat: L1−L3-taso 30 prosenttia ja L4-taso 25 prosenttia. Palkkio-mahdollisuus
poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta tasoilla L1−L3 on 50 prosenttia.

Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä.

Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan vuositason tavoitteiden toteutumisen perusteella
ansaintavuotta seuraavan vuoden keväällä tilinpäätöslukujen vahvistuttua.

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Vuonna 2014 toimitusjohtajalle maksettu palkka oli 541 800 euroa, ja vuodelta 2013 lyhyen
tähtäimen kannustinjärjestelmän perusteella hänelle maksettu bonus oli 256 487 euroa.
Toimitusjohtajalle ei annettu tilikauden aikana palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Toimitusjohtajalla on työntekijän eläkelain mukainen eläkeikä (63 vuotta) ja eläke. Toimitusjohtajalla
on työnantajan maksama (vuosimaksu vuonna 2014 oli 9 604,50 euroa) henkilökohtainen
lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolta ajalta maksetaan normaali palkka. Lisäksi
toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus, mikäli
toimitusjohtajasopimus irtisanotaan työnantajan toimesta.

Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät
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Taloudellinen raportointi
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet.

Talous

Osakeyhtiölain mukaisesti hallitus huolehtii siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon
valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja puolestaan huolehtii siitä, että
yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
Konsernin johto vastaa siitä, että konsernin liiketoiminnassa noudatetaan soveltuvaa
lainsäädäntöä sekä yhtiön hallituksen päätöksiä ja että konsernin riskienhallinta on
järjestetty asianmukaisella tavalla.

Taloudellista tilannetta raportoidaan sisäisellä ja ulkoisella raportoinnilla. Toimiva johto
seuraa taloudellisten tavoitteiden toteutumista konsernin johtoryhmässä vähintään
kuukausittain sekä konsernitasoisella että liiketoimintakohtaisella sisäisellä
raportoinnilla. Raporteissa seurataan tulosta, investointien toteutumista,
rahoitus¬tilannetta sekä henkilöstömääriä ja liikennemääriä. Konsernin taloudellinen
tilanne raportoidaan hallitukselle kerran kuukaudessa.

Taloudellinen raportointi
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Ulkoisessa raportoinnissa laaditaan neljännesvuosittain julkistettava osavuosikatsaus ja
vuosiraportti. Hallitus käsittelee kaikki osavuosi- ja vuosiraportit ennen niiden
julkistamista.

Konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta vastaa konsernin talousyksikkö.
Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan lakien ja muiden säädösten ohella yleisesti
hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita ja muita yhtiötä koskevia määräyksiä. Tavoitteena
on varmistaa, että konsernin taloudellinen raportointi tuottaa olennaisesti oikeat tiedot
sekä sisäisiin että julkaistaviin raportteihin.

VR-konsernissa on riippumaton sisäinen tarkastus, joka raportoi toimitusjohtajalle ja
hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus noudattaa sisäisen tarkastuksen
kansainvälisiä ammattistandardeja ja toimii yhteistyössä tilintarkastajien kanssa.
Hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosittain vahvistetaan
sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma. Sisäinen tarkastus valvoo, että konsernin
sisäiset kontrollit ovat toimivat ja asianmukaisesti järjestetty. Sisäinen tarkastus
raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle jokaisessa valiokunnan kokouksessa.

Taloudellinen raportointi
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Riskienhallinta
VR-konsernin johto on sitoutunut riskienhallintaan ja riskienhallinnan kehittämiseen.
VR-konsernin riskienhallintaa ohjaa VR-Yhtymä Oy:n hallituksen hyväksymä
riskienhallintapolitiikka. Politiikassa on määritelty riskienhallinnan periaatteet ja
päämäärät, vastuut sekä riskienhallinnassa noudatettavat toimintatavat.

Riskienhallinnan tehtävänä on tuottaa ajantasainen, oikea ja kattava käsitys VR-
konsernin riskeistä. Riskienhallinta on VR-konsernissa jatkuvaa toimintaa, jolla
tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan ja valvotaan konsernin keskeisiä riskejä
kokonaisvaltaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Riskienhallinta sisältyy olennaisena osana kaikkiin VR-konsernin prosesseihin.
Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Liiketoiminta-
ja tukiyksikössä riskienhallinta on toimivan johdon vastuulla. Turvallisuusyksikön
vastuulle kuuluu riskienhallintapolitiikan ajantasaisuus ja täytäntöönpanon tukeminen
sekä riskienhallinnan toimintatapojen seuranta, kehittäminen ja johtoryhmälle sekä
hallitukselle raportointi. Erikseen nimetty riskienhallinnan kehitysryhmä ohjaa ja
tukee riskilajivastuullisia riskienhallinnan toteuttamisessa.

VR-konsernin riskienhallinnan päämääränä on edesauttaa konsernin strategisten ja
operatiivisten tavoitteiden saavuttamista sekä konsernin liiketoiminnan tuloksellisuutta
ja jatkuvuutta. VR-konsernin riskienhallinnassa riskit jaetaan neljään kategoriaan:
strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin, ja nämä kaikki jaetaan vielä
erikseen riskilajeihin. Seuraavassa on listattu keskeiset tarkastellut riskilajit
kategoriakohtaisesti.

Strategiset riskit
Liiketoiminnan edellytyksiin ja kehittämiseen vaikuttavat, toimintaympäristöön,
markkinoihin ja sidosryhmiin liittyvät tekijät:

• Konsernitason strategiset riskit
• Logistiikan liiketoiminta
• Matkustajaliikenteen liiketoiminta
• Infrarakentamisen liiketoiminta
• Kansainvälinen liiketoiminta
• Maine ja viestintä
• Poliittinen kehitys ja sääntely
• Yrityskaupat

Riskienhallinta
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Taloudelliset riskit
Puutteellisesta informaatiosta johtuvia tai liiketoimintaprosesseihin liittyviä tapahtumia,
jotka voivat aiheuttaa taloudellisia menetyksiä:

• Sopimukset ja vastuut
• Compliance -riskit
• Governance -riskit
• Hankinnat
• Luotot
• Korot, valuutta ja likviditeetti
• Talousraportointi

Operatiiviset riskit
Sisäisistä prosesseista, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä aiheutuvia uhkia
toiminnalle tai tavoitteiden saavuttamiselle:

• Organisaatio ja johtaminen
• Henkilöstö
• Junaliikennöinnin operatiivinen toiminta
• Logistiikan operatiivinen toiminta
• Matkustajaliikenteen operatiivinen toiminta
• Infrarakentamisen tuotanto ja kunnossapito
• Liikkuvan kaluston kunnossapito
• Informaatioteknologia
• Liikenteen poikkeus- ja kriisitilanteen hallinta

Vahinkoriskit
Onnettomuudet tai muut vahingot:

• Henkilökunta
• Asiakkaat ja sidosryhmät
• Ympäristö
• Konsernin omaisuus

Merkittävien riskien toteutumisen estämiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma
ja kullekin riskille nimetty vastuuhenkilö. Riskienhallinnan tilannekatsaus raportoidaan
kahdesti vuodessa konsernin johtoryhmälle strategiaseurannan ja
toiminnansuunnittelun yhteydessä sekä hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle kerran
vuodessa.

Riskienhallinta
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Tilintarkastus
Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oy:llä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka
tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT, JHTT. Mikko Rytilahti, KHT, JHTT
aloitti päävastuullisena tilintarkastajana 28.11.2014.
Tilintarkastajalle tilikaudella 2014 maksetut palkkiot olivat yhteensä 99 286,29 euroa.

Tilintarkastus
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Hallituksen toimintakertomus
2014
VR Group saavutti vuonna 2014 hyvän tuloksen. Liikevaihdon

laskusta huolimatta kannattavuutta parannettiin

tehostamistoimilla.

Suuria investointeja jatkettiin vuonna 2014. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat
169,0 (185,2) miljoonaa euroa, josta suurin osa eli 102,9 (84) miljoonaa euroa
investoitiin junakalustoon.

Toukokuussa 2013 julkistetut tehostamistoimenpiteet toivat vuoden 2014 loppuun
mennessä 16 miljoonan euron säästöt. Rautatietoimintojen henkilöstön määrän
arvioidaan pienenevän pysyvästi 10 prosentilla. Lähivuosina konsernista eläköityy noin
1 700 henkeä, joiden tilalle palkataan noin 1 000 uutta. Vuonna 2014 konsernissa
työskenteli noin 9 690 henkilöä.

• Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,3 prosenttia

VR-Yhtymän hallituksen toimintakertomus 2014
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• Konsernin liikevoitto oli 90,4 (70,6) miljoonaa euroa
• VR-Yhtymän hallitus esittää 100 (30) miljoonan osinkoa valtiolle
• Matkustajaliikenteen liikevaihdossa ja tuloksessa näkyy muuttunut

markkinatilanne
• VR Transpointin liikevoitto ja markkinaosuus kasvoivat
• VR Track paransi kannattavuuttaan huomattavasti

VR-Yhtymän hallituksen toimintakertomus 2014
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Hallituksen toimintakertomus
VR-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski edellisvuodesta, mutta liiketoiminnan
tulos parani. VR Transpoint ja VR Track paransivat liikevoittoaan ja matkustajaliikenne
ylsi edellisvuoden tasolle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 367,2 miljoonaa euroa (1 421,2 milj. € vuonna
2013). Vertailukelpoisuutta edellisvuoteen heikentää marraskuussa 2013 toteutunut
Corenet Oy:n myynti. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,3 prosenttia vuodesta 2013.

Konsernin liikevoitto oli 90,4 (70,6) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 67,6 (65,3)
miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden myyntivoittoja, joiden
vaikutus liikevoittoon oli 23,9 (19,0) miljoonaa euroa. Kertaluontoisista eristä
puhdistettu liikevoitto parani vuodesta 2013 lähinnä tehostamistoimenpiteiden
ansiosta.

• Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,3 prosenttia
• Konsernin liikevoitto oli 90,4 (70,6) miljoonaa euroa
• VR-Yhtymän hallitus esittää 100 miljoonan euron osinkoa valtiolle
• Matkustajaliikenteen liikevaihdossa ja tuloksessa näkyy muuttunut

markkinatilanne
• VR Transpointin liikevoitto ja markkinaosuus kasvoivat

Hallituksen toimintakertomus
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• VR Track paransi kannattavuuttaan huomattavasti

Hallituksen toimintakertomus
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Markkinatilanne ja
toimintaympäristö
Suomen talouden epävakaa tilanne teki vuodesta haastavan

kaikille liiketoiminnoille. Teollisuuden rakennemuutos eli

teollisuuden pakeneminen Suomesta sekä avaintoimialojen

kehitysnäkymät Suomessa ja lähialueilla vaikuttivat etenkin

logistiikan liiketoiminnan kehitykseen. Teollisuuden

rakennemuutoksen vaikutus jäi kuitenkin vuonna 2014

ennustettua pienemmäksi. Ruplan kurssin heikentyminen ja

Venäjään liittyvät pakotteet vahvistivat yleisen

talouskehityksen negatiivista vaikutusta vientiin Venäjälle.

Matkustajaliikenteessä markkinatilanne muuttui Suomessa sekä yleisen taloustilanteen,
heikentyneen työllisyyden että kaukoliikenteen markkinoilla kiristyneen hintakilpailun
vuoksi. Tämä näkyi selvästi etenkin kaukoliikenteen matkustajamäärien ja liikevaihdon
kehityksessä. Vielä alkuvuonna Venäjän liikenne jatkoi vahvaa kasvuaan, mutta
loppuvuodesta Allegron matkustajamäärät kääntyivät selvään laskuun ruplan
heikennyttyä voimakkaasti.

Henkilöliikenteen avautuminen kilpailulle raideliikenteessä ja siihen liittyvä EU-
lainsäädäntö vaikuttavat VR-konsernin toimintaan. Kilpailu on nähtävä myös
laajemmin, sillä matkustajaliikenteessä juna kilpailee jo nyt muiden
liikennöintimuotojen, erityisesti yksityisautoilun kanssa. Matkustajaliikenteen
matkustajamääriin vaikuttavat muun muassa kulutus- ja matkustustottumukset,
väestön alueellinen jakautuminen, eri liikennöintimuotojen väylästöjen ja
liikennepalveluiden kehitys sekä kuljetusmuodon ympäristöystävällisyys. Palveluiden
kysyntään vaikuttaa myös hinnoittelu, täsmällisyys sekä koko matkustusprosessin
sujuvuus ja helppous.

Suomessa valtion rataverkon kunnosta ja kehittämisestä vastaa Liikennevirasto.
Rataverkon kunto vaikuttaa junaliikenteen kehittämiseen ja sen kilpailukykyyn muihin
liikennöintimuotoihin nähden. Valtion investoinnit rataverkon rakentamiseen ja
ylläpitoon näkyvät merkittävästi sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen sujuvuudessa ja

Markkinatilanne ja toimintaympäristö
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täsmällisyydessä että infraliiketoiminnassa. Pääosin yksiraiteinen (n. 90 %) ja osin
heikkokuntoinen rataverkko lisää junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja vaikuttaa
junamatkustamisen sujuvuuteen ja matkustusmukavuuteen.

Markkinatilanne ja toimintaympäristö
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Konsernin liikevaihto, tulos ja
rahoitusasema
Vuosi 2014 oli VR-konsernille taloudellisesti hyvä huolimatta

haastavasta taloustilanteesta. Vertailukelpoinen liikevaihto

laski edellisvuodesta kaikissa divisioonissa, mutta

liiketoiminnan tulos parani kustannustehokkuuden ansiosta.

Logistiikka ja infra paransivat liikevoittoaan, ja

matkustajaliikenne ylsi vuoden 2013 tasolle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 367,2 miljoonaa euroa (1 421,2 milj. € vuonna
2013) ja laski edellisvuodesta 3,8 prosenttia. Vertailukelpoisuutta vuoteen 2013
heikentää Corenet Oy:n 4.11.2013 toteutunut myynti. Vertailukelpoinen liikevaihto
laski 2,3 prosenttia vuodesta 2013.

Konsernin liikevoitto oli 90,4 miljoonaa euroa (70,6 milj. €) ja tilikauden voitto 67,6
miljoonaa euroa (65,3 milj. €). Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden
myyntivoittoja, joiden vaikutus liikevoittoon oli 23,9 miljoonaa euroa (19,0 milj. €).
Kertaluontoisista eristä puhdistettu operatiivinen liikevoitto parani vuodesta 2013
lähinnä tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Matkustajaliikenteen liikevaihto jäi alle edellisen vuoden toteuman. Vuoden liikevaihto
oli 566,3 miljoonaa euroa (568,0 milj. €). Liikevaihto laski vuoden aikana 0,3
prosenttia, johon sisältyy junaliikenteen liikevaihdon laskua 3,4 prosenttia ja linja-
autoliikenteen kasvua 20,1 prosenttia. Liikevaihdon kehityksestä huolimatta
onnistuneiden myyntikampanjoiden ansiosta matkustajamäärien lasku pystyttiin
kuitenkin pitämään melko pienenä. Tarkan kulukurin ja toteutettujen
tehostamistoimien tukemana divisioonan tulos (32,8 milj €) oli lähes samalla tasolla
kuin 2013, jota voidaan pitää kohtuullisena näissä haastavissa olosuhteissa. Linja-
autoliikenteen kasvussa näkyy menestys pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen
tarjouskilpailuissa. Matkustajaliikenteessä tehtiin 103,9 miljoonaa matkaa vuonna
2014, kasvua vuoteen 2013 verrattuna oli 5,6 prosenttia. Junaliikenteen matkat (68,3
miljoonaa matkaa) laskivat edellisvuodesta 1,5 prosenttia, autoliikenteen matkat (35,6
miljoonaa matkaa) kasvoivat 22,5 prosenttia. Ravintolapalveluita junissa ja asemilla
tarjoavan Avecran liikevaihto laski 3,6 prosenttia ja oli 32,8 miljoonaa euroa (34,0 milj.
€).

Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
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VR-konsernin logistiikan kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja
mekaanisen metsäteollisuuden sekä metalli- ja kemianteollisuuden raaka-aineista ja
tuotteista. Logistiikan kokonaiskuljetukset vuonna 2014 säilyivät edellisen vuoden
tasolla ja olivat 42,2 miljoonaa tonnia (42,0 miljoonaa tonnia).

Logistiikan liikevaihto oli 435,3 miljoonaa euroa ja laski 1,5 prosenttia vuodesta 2013
(441,9 milj. €). Rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia, mutta
autoliikenteen liikevaihto laski 8,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Logistiikka
kirjasi vuoden 2014 tulokseen 4,3 miljoonan euron kuluvarauksen Talvivaaran
taloudelliseen riskiin liittyen. Rautatielogistiikan täsmällisyys kehittyi positiivisesti
vuonna 2014 ja oli 93,2 prosenttia (tavoitetaso 30 min toleranssilla 90 %).
Infran liikevaihto pieneni 7,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 314,0
miljoonaa euroa (340,3 milj. €). Liikevaihto laski erityisesti rakentamisen
liiketoiminnassa. Tämä johtui pääosin Suomen valtion radanpidon rahoituksen
vähentymistä sekä kiristyneestä kilpailusta varsinkin rakentamisurakoissa.

Liikevaihdon laskusta huolimatta infra paransi kannattavuuttaan huomattavasti vuoden
2014 aikana. Kannattavuutta pystyttiin parantamaan lähes kaikissa liiketoiminnoissa.
Koneliiketoiminta eriytettiin omaksi liiketoiminnakseen vuoden 2014 alussa.

Konsernin rahoitusasema säilyi vahvana koko tilikauden. Likvidit varat olivat vuoden
lopussa 331,0 miljoonaa euroa (265,3 milj. €) Likvidit varat keskimäärin vuoden aikana
olivat 224,0 milj. €. Tilinpäätöshetkellä VR-Yhtymällä ei ollut liikkeelle laskettuja
yritystodistuksia.

Vuodelta 2013 konserni maksoi osinkoja 30 miljoonaa euroa.

Liitetietojen kohdassa [24] on esitetty muut tunnusluvut.

Oma pääoma

Yhtiöllä on 2 200 000 osaketta. Yhtiön osakepääoma on 370 013 438,22 euroa.

Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
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Olennaiset tapahtumat
tilikaudella
VR-konserni jatkoi toimintojensa tehostamista saavuttaakseen kalustoinvestointiensa
kannalta vaadittavat kannattavuus- ja kassavirtatavoitteensa kiristyvässä
kilpailuympäristössä. Osana tehostamista lähiliikenne eriytettiin omaksi yksikökseen
matkustajaliikenteessä ja aloitettiin yt-neuvottelut Turun varikon sulkemiseksi vuoden
2015 aikana.

Rautatielogistiikka kasvatti tonnikilometrisuoritteissa markkinaosuuttaan 28,2
prosenttiin vuonna 2013 ja kasvu jatkui myös vuonna 2014, perustuen noin 1,5
prosentin kasvuun tonnikilometreissä. Osuus on Euroopan mittakaavassa huomattavan
korkea.

Rautatielogistiikan operatiivisen tehokkuuden myönteinen kehitys jatkui.
Asiakasyhteistyön tuloksena saavutettu junien keskipainon kasvu mahdollisti
junakilometrien määrän vähenemisen, vaikka samanaikaisesti kuljetussuorite
tonnikilometreillä mitattuna kasvoi. Tämä positiivinen trendi on jatkunut vuodesta 2012
lähtien ja johtuu aiempaa täsmällisemmästä kuljetussuunnittelusta yhdessä
työmenetelmien kehittämisen ja työntekoa tehostavien teknologioiden laajemman
käyttöönoton kanssa. Sekä työ- että junaturvallisuudessa logistiikkadivisioona edistyi
merkittävästi. Tapaturmataajuus laski tasolle 14,7 (28,9) miljoonaa työtuntia kohti ja
myös vaihtotyöpoikkeamataajuus laski merkittävästi 51,2 (78,3).

Matkustajaliikenteessä lähiliikenteestä muodostettiin oma yksikkönsä divisioonan
sisälle. Eriyttämisellä on saavutettu toiminnan kehittymistä ja tehostumista samalla
kun liiketoiminnan läpinäkyvyys on lisääntynyt. Eriyttämisen yhteydessä
junaliikennöinnistä siirtyi lähiliikenteen organisaatioon 239 kuljettajaa. Lähiliikenteen
merkittävin asiakas on HSL. Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy uusi merkittävästi
lähiliikenteessä käytettävää kalustoa vuoden aikana.

Kaukoliikenne uusi kalustoaan tuomalla uudet DuettoPlus-ravintolavaunut useille eri
vuoroille. Vaunuja on tilattu yhteensä 26 kappaletta.

Pohjolan Liikenne kasvoi voimakkaasti pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteessä
voittaen useita kilpailutuksia. Markkinatilanteen muutos näkyi erityisesti
pikavuoroliikenteessä ja siihen reagoitiin toteuttamalla useita tarjouskampanjoita.
Rautateiden kaukoliikenteen täsmällisyys parani vuonna 2014. Kaukoliikenteen
täsmällisyys vuonna 2014 oli 87,8 prosenttia (84,7 %) ja lähiliikenteen 93,7 prosenttia

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
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(95,8 %). Logistiikan täsmällisyys oli 93,2 prosenttia (91,0 %). Täsmällisyyteen
vaikuttivat kalustoviat ja turvalaiteviat sekä lähes läpi vuoden jatkuneet ratatyöt ja
niistä johtuneet tilapäiset nopeusrajoitukset.

Infran merkittävimmät projektit vuoden aikana olivat Lielahti–Kokemäki-allianssihanke,
Kokkola-Riippa -rakennusurakka sekä Kehäradan päällysrakenneurakka. Kunnossapidon
merkittävin urakka oli Uudenmaan alueen radan ja turvalaitteiden kunnossapitourakka
joka edustaa lähes puolta kunnossapidon volyymistä. Liikenneviraston kanssa saatiin
solmittua Radanpidon rekisteri- ja palvelusopimus vuosille 2015 - 2018. Ruotsin
merkittävimpiä hankkeita vuoden aikana olivat Mitt-Ådelsbananin kunnossapitourakka
sekä Mälarbananin rakentamisurakka.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
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Investoinnit ja
kalustohankinnat
Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2014 olivat 169,0 miljoonaa euroa (185,2 milj.
€). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 48,7 miljoonaa euroa.
Investoinnit junakalustoon olivat 102,9 miljoonaa euroa (84,0 milj. €). IT-investointeja
oli 21,2 miljoonaa euroa (14,3 milj. €) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja 15,4
miljoonaa euroa (55,7 milj. €).

Merkittävimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen ravintolavaunut, uusien
sähkövetureiden hankinta ja logistiikan kalusto. Muut investointimenot olivat
käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Investoinnit ja kalustohankinnat
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Konsernirakenteen muutokset
ja kiinteistöjärjestelyt
Valtio-omistaja eriytti junaliikenteen ohjaus-, matkustajainformaatio- ja
suunnittelupalveluita tarjoavan Finrail Oy:n VR-konsernista, ja Finrail aloitti toimintansa
itsenäisenä yhtiönä 1.1.2015. Eriyttäminen tehtiin luovuttamalla osakkeet osinkona
Suomen valtiolle. Finrailin liikevaihto on noin 36 miljoonaa euroa vuodessa, ja yhtiön
palveluksessa on 460 henkilöä, joista suurin osa työskentelee liikenteenohjaajina.
Vuonna 2014 kiinteistöjen myyntivoittoja kertyi 23,2 miljoonaa euroa.

Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt
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Turvallisuus
Vuonna 2014 Suomessa vältyttiin vakavilta

junaliikenneonnettomuuksilta. Vuoden aikana ei sattunut

yhtään matkustajien tai henkilökunnan kuolemaan

johtanutta onnettomuutta juna- tai vaihtotyöliikenteessä.

Vaihtotöihin liittyviä poikkeamia ja kalustoon kohdistuneita vahinkoja onnistuttiin
vähentämään olennaisesti. Sekä turvallisuushavaintojen että turvallisuustuokioiden
määrä kasvoi.
Tapaturmataajuustavoitetta (18,0 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden) ei aivan
saavutettu, mutta vuosi oli muutoin työturvallisuuden osalta positiivinen. Vakavien
työtapaturmien määrää saatiin puolitettua.

Turvallisuus
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Ympäristö
VR-konserni jatkoi kuluneena vuonna ympäristölupaustensa

toteuttamista.

Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt pienenivät 5 prosenttia vähentyneen
dieselpolttoaineen kulutuksen ansiosta. Uusiutuvan energian osuus rautatieliikenteessä
nousi 65 (64) prosenttiin.

Pilaantuneen maaperän tutkiminen ja kunnostaminen muodostaa taloudellisesti
merkittävän osan konsernin ympäristötoiminnasta. Maaperään ja pohjavesiin liittyvien
toimenpiteiden kustannukset olivat 1,0 miljoonaa euroa.
Ympäristölupausten mukaisesti VR-konserni haluaa toimia entistä energia- ja
materiaali-tehokkaammin sekä lisätä uusiutuvan energian osuutta. Konsernissa
huolehditaan siitä, ettei kuljetuksissa tai muussa toiminnassa tapahdu ympäristöä
pilaavia kemikaalivuotoja. Lisäksi tavoitteena on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä
asemien ja junien siisteyteen.

Vuosiksi 2013–2020 annetut lupaukset voi lukea vuosikertomuksen
vastuullisuusraportista.

Ympäristö
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Arvio liiketoiminnan riskeistä
ja epävarmuustekijöistä
VR-konsernilla on meneillään historiansa mittavin

kalustoinvestointiohjelma. Tämä vaatii liiketoiminnalta

nykyistä parempaa kannattavuutta ja kassavirtaa. VR-

konsernin kustannusrakenne on suurelta osin kiinteä, mikä

vaikeuttaa nopeiden muutosten tekemistä.

Heikko talouskehitys ja Venäjään liittyvät riskit ovat merkittäviä liiketoiminnalle vuonna
2015. Myös rakenteelliset muutokset Suomen teollisuudessa ja näiden vaikutukset
tuotantovolyymeihin, sekä kilpailu Venäjän liikenteessä yhdysliikennesopimuksen
mahdollisesti päättyessä, ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä. Vastaavasti Suomen
teollisuuden suunniteltujen investointien (sekä metsä- että kaivosteollisuus)
viivästyminen tai jääminen toteutumatta vaikuttaa tulevaisuuden näkymiin.

Logistiikassa yleinen markkinatilanne on ollut erittäin heikko joulukuusta 2014 lähtien
ja sen ennustetaan jatkuvan ainakin alkuvuoden. Kuljetusten huomattava volyymilasku
koskee selkeää enemmistöä VR Transpointin asiakkaista. Negatiivista kehitystä
ennustetaan etenkin pelletti- ja pasuteliikenteissä koko vuodelle 2015. Tämä tulee
johtamaan kustannusleikkauksiin ja mahdollisiin lomautuksiin.

Lähiliikenteen kilpailun avautuminen muuttaa liiketoiminnan toimintamalleja ja asettaa
vaatimuksia toiminnan tehostamiselle. Kilpailuun valmistautuminen on keskeinen osa
matkustajaliikenteen strategiaa.

Infran olennaisimmat riskit kohdistuvat kotimaassa radanrakentamisen ja
kunnossapidon kilpailun lisääntymiseen sekä riippuvuuteen yhdestä suuresta
asiakkaasta. Kiristynyt kilpailu näkyy urakoiden hinnoittelussa, ja paine kilpailukyvyn
säilyttämiseksi on huomattava. Myös infrassa hävityt urakat ovat johtaneet toiminnan
sopeuttamiseen.

Turvallisuus on VR:n liiketoimintojen keskiössä. VR-konserni pyrkii minimoimaan
onnettomuusriskejä yhteistyössä Liikenneviraston ja asiakasyritysten kanssa sekä
luomaan aktiivisesti ennaltaehkäisevää turvallisuuskulttuuria. Junaliikenteessä ei ole
tapahtunut suuria onnettomuuksia 1990-luvun lopun jälkeen.

Riskeistä ja epävarmuustekijöistä
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Eläkeiän nostamisen ja siihen liittyvät eläkeratkaisut ovat kesken, ja niillä voi olla
merkittävä vaikutus VR Eläkesäätiön toimintaan ja talouteen.

Rahoitusriskit ovat toistaiseksi rajoitettuja lukuun ottamatta VR Eläkesäätiön
sijoitusomaisuuteen kohdistuvaa markkinariskiä. Tavanomaisia vahinkoriskejä vastaan
on suojauduttu vakuutusturvalla.

VR-konsernin riskienhallinnassa riskit jaetaan neljään kategoriaan: strategisiin,
taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Nämä jaetaan vielä erikseen
riskilajeihin. Merkittävien riskien toteutumisen estämiseksi on laadittu
toimenpidesuunnitelma ja kullekin riskille nimetty vastuuhenkilö. Riskienhallinnan
tilannekatsaus raportoidaan kahdesti vuodessa konsernin johtoryhmälle
strategiaseurannan ja toiminnansuunnittelun yhteydessä sekä hallitukselle ja
tarkastusvaliokunnalle kerran vuodessa.

Riskeistä ja epävarmuustekijöistä
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Henkilöstö
Vuoden 2014 pääteemoja olivat yhtenäisen esimiestyön

mallin luominen ja sitä tukevat valmennukset sekä

työkyvyttömyyskustannusten alentamiseen ja hyvinvoinnin

edistämiseen keskittyvän Virtaa -hankkeen loppuunvienti.

Vuoden aikana päivitettiin työkykyohjelma ja otettiin se

käyttöön sekä parannettiin HR-palveluiden tehokkuutta ja

tuottavuutta muun muassa uuden HR-raportointipalvelun

myötä.

Syksyllä toteutettuun henkilöstötutkimukseen vastasi 71 (70) prosenttia henkilöstöstä.
Konsernin esimiesindeksi 3,63 nousi hieman vuodesta 2013 (3,57).

VR:n henkilöstörakenteessa ei vuoden 2014 aikana tapahtunut suuria muutoksia.
Henkilöstön määrä on vuoden lopussa 9 689 ja vähennystä on 545 henkilötyövuotta.

Liikenteenohjauksesta vastaava Finrail Oy siirtyi 1.1.2015 alkaen valtioneuvoston
kanslian alaiseksi valtionyhtiöksi. Tässä yhteydessä noin 440 henkilöä siirtyi pois VR-
konsernista.
Muutosturvaa toteutetaan edelleen konsernin yhteisten periaatteiden mukaisesti.
Eläkkeelle jäi vuoden aikana 481 henkilöä.

Henkilöstön tunnuslukuja 2012-2014
20122012 20132013 20142014

Henkilötyövuodet keskimäärin
11
080

10
234

9 689

Muutos -2,7 -7,6 -5,3

Palkkasumma M€ 476,4 460,9 445,1

Vakituisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 98,2 97,4 98,4

Määräaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 1,8 2,6 1,6

Kokoaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 96,6 96,0 96,4

Osa-aikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 3,4 4,0 3,6

Henkilöstö
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Henkilöstön keski-ikä, vuotta 45,6 45,0 44,9

Palveluksessa olevan henkilöstön keskimääräinen työssäoloaika
vuosina

20 19 18

Miehiä henkilöstöstä, % 82,6 82,4 82,4

Naisia henkilöstöstä, % 17,4 17,6 17,6

Kehityskeskustelujen kattavuus, % 70 78 73

Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta laskettuna, % 5,5 5,3 5,4

Konsernin tapaturmataajuus *
(kaikkien työtapaturmien määrä/miljoonaa työtuntia kohti)

31,6 19,1 18,9

Rekrytoinnit yhteensä, henkilöä 928 718 683

*Konsernin tapaturmataajuus

Laskentatapa muuttui vuoden 2013 alussa, jolloin ryhdyttiin seuraaman yli yhden
päivän sairauspoissaolon aiheuttaneita tapaturmia. Muutos helpottaa vertailtavuutta
muiden toimialojen kanssa. Vuoden 2012 luvut osoittavat kaikkien työtapaturmien
määrän miljoonaa työtuntia kohti.

Henkilöstö
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Palkitseminen
Tilikauden aikana maksettiin 15.5.2014 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 54 750 euroa,
varapuheenjohtajalle 25 800 euroa ja jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa
kokoukselta. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle on tilikauden aikana maksettu
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa,
varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajalle kertomusvuonna maksettujen palkkojen
yhteissumma oli 541 800 euroa ja vuodelta 2013 maksettu bonus oli 256 487 euroa.
Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama henkilökohtainen lisäeläkevakuutus
(vuosimaksu 9 604,50 euroa vuonna 2014), joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman
varalta.

VR–konsernissa koko henkilöstö kuuluu palkitsemisen piiriin. Henkilöstölle
maksettavissa palkoissa ja palkkioissa noudatetaan alan voimassa olevia
työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä.

Palkitseminen

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 177



Johto ja tilintarkastus
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2014 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenmääräksi
vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu
Syrjänen. Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen kokouksessa valittiin
varapuheenjohtajaksi edelleen Christer Granskog. Hallituksen jäseninä jatkavat Riku
Aalto, Jarmo Kilpelä, Antti Mäkelä, Liisa Rohweder ja Tuija Soanjärvi. Uudeksi jäseneksi
hallitukseen valittiin Maija Strandberg. Maaret Heiskari toimi hallituksen jäsenenä
15.5.2014 asti. Hallitus kokoontui 12 kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 98.

Hallituksen henkilöstövaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Syrjänen ja
jäseniksi Christer Granskog, Jarmo Kilpelä ja Liisa Rohweder. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Antti Mäkelä ja jäseniksi Riku Aalto, Tuija Soanjärvi ja Maija
Strandberg. Maaret Heiskari oli tarkastusvaliokunnan jäsen 15.5.2014 asti.
Henkilöstövaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 96.
Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 92.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12, ja
hallinto-neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kari Rajamäki. Yhtiökokousta
seuranneessa hallintoneuvoston kokouksessa hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi
valittiin Timo Korhonen. Hallintoneuvoston jäseninä olivat Christina Gestrin, James
Hirvisaari (15.5.2014 asti), Pertti Hemmilä, Inkeri Kerola, Merja Kuusisto, Asmo
Maanselkä, Aino-Kaisa Pekonen, Riikka Slunga-Poutsalo (15.5.2014 alkaen), Oras
Tynkkynen, Raija Vahasalo ja Raimo Vistbacka. Hallintoneuvosto kokoontui
kertomusvuonna seitsemän kertaa, ja jäsenten läsnäoloprosentti oli noin 89.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen
edustajat. Henkilöstöjärjestöjen edustajina ovat toimineet Raideammattilaisten
yhteisjärjestö JHL:n puheenjohtaja Vesa Mauriala, Veturimiesten liiton puheenjohtaja
Risto Elonen, Rautatiealan Teknisten Liiton puheenjohtaja Johanna Wäre (30.4.2014
asti Esko Salomaa), Rautatievirka-miesliiton edustaja Seppo Juselius ja VR Akavan
puheenjohtaja Veijo Sundqvist.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tiina Lind, KHT, JHTT
toimi päävastuullisena tilintarkastajana 28.11. asti jonka jälkeen tehtävässä on
jatkanut Mikko Rytilahti KHT, JHTT.

Maisa Romanainen aloitti VR-konsernin johtoryhmässä matkustajaliikenteen johtajana
1.11.2014.

Johto ja tilintarkastus

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 178



Merkittävät tilikauden
päättymisen jälkeiset
tapahtumat
Tammikuussa 2015 VR ilmoitti lopettavansa toiminnot Turun

varikolla asteittain vuoden loppuun mennessä. Työt siirtyvät

kunnossapidon muihin yksiköihin.

HSL aloitti neuvottelut VR:n kanssa uudesta lähijunaliikenteen sopimuksesta
siirtymäkaudelle vuosille 2016–2021 ennen kilpailutetun liikenteen alkamista.
Neuvottelujen pohjana on VR:n HSL:lle toimittama tarjous, joka tuottaisi merkittäviä
säästöjä ja nopeuttaisi vanhan kaluston poistumista kesään 2017 mennessä.

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset
tapahtumat
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Alkaneen vuoden näkymät
Talouden epävakaa tilanne luo yhä epävarmuutta markkinoille. Liikevaihdon
kasvattaminen nykyisessä suhdanteessa ja kiristyvässä kilpailussa on erittäin
haastavaa. Liiketuloksen odotetaan heikkenevän vuoden 2014 tasosta.

Matkustajaliikenteen helmikuun alussa uusiutunut organisaatio lähtee kehittämään
toimintaa yhä asiakaslähtöisemmäksi pyrkien olemaan suosittu ja kilpailukykyinen
matkustusvaihtoehto erityisesti kaikilla kotimaan reiteillä. Matkustajaliikenteessä on
käynnistetty useita hinnoitteluun, kysyntälähtöiseen reittisuunnitteluun sekä viestinnän
selkeyteen tähtääviä hankkeita. Verkkokauppaa, asiakasohjelmaa ja palvelukokemusta
pyritään entisestään kehittämään asiakaskokemuksen parantamiseksi samalla kun
aktiivista kampanjointia jatketaan.

Vuoden 2015 isoja hankkeita ovat Kehäradan liikennöinnin alkaminen kesällä sekä
Tikkurilan uuden matkakeskuksen avautuminen tammikuussa. Viimeiset DuettoPlus-
ravintolavaunut tulevat markkinoille ja antavat näin hyvät lähtökohdat
ravintolapalvelujen kehittämiselle.

Logistiikan näkymät vuodelle 2015 liittyvät vahvasti teollisuuden kasvunäkymiin sekä
Venäjän taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Toiminnan tehostamista jatketaan
määrätietoisesti ja samalla pyritään aktiivisesti hakemaan uusia kasvumahdollisuuksia
nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa.

Infran ratamarkkinoiden odotetaan säilyvän Suomessa kohtuullisella tasolla, kuitenkin
kilpailu kiristynee rakennusalan laskusuhdanteen ja infra-alan yleisen tilanteen
johdosta. Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat vuoden 2015 avaavan työkannan ja
tiedossa olevien urakkakilpailujen valossa. Erityisesti vuonna 2013 käynnistetty
liiketoiminnan kehitysohjelma parantaa yhtiön kannattavuutta.

Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva. Tulevien kalustoinvestointien rahoitus ja
osingonmaksu tulevat lähivuosina pienentämään kassavaroja. Konsernin
omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 71,6 prosenttia ja ilman pitkäaikaisia leasing-
vastuita 82,5 prosenttia. Myös omavaraisuusasteen odotetaan laskevan.

Alkaneen vuoden näkymät
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Hallituksen esitys
voittovarojen käsittelystä
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 267,0 miljoonaa euroa, josta tilikauden
voitto oli 26,5 miljoonaa euroa. Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että VR-Yhtymä Oy jakaa osinkoa päättyneeltä
tilikaudelta 100 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
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KKONSERNIN TULONSERNIN TULOSLAOSLASKELMA (SKELMA (€)) Liite 1.1.-1.1.-31.12.201431.12.2014 1.1.-31.12.2013
LiikLiikeevvaihaihttoo 1 11 367367 227227 214214 1 421 153 740

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen

muutos
22 640640 -101 465

Valmistus omaan käyttöön 3030 717717 408408 40 264 874

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 102102 786786 1 323 505

Liiketoiminnan muut tuotot 2 6060 037037 977977 48 764 801

Materiaalit ja palvelut 3 407407 477477 403403 461 699 737

Henkilöstökulut 4 550550 418418 358358 571 327 984

Poistot 5 118118 175175 470470 120 588 525

Liiketoiminnan muut kulut 6 291291 639639 095095 287 197 626

Kulut yhteensä 11 367367 710710 325325 1 440 813 871

LiikLiikeevvoitoitttoo 7 9090 377377 700700 70 591 584

Rahoitustuotot ja -kulut 8 -5-5 088088 536536 120 588

VVoitoittto ennen vo ennen vereroojaja 8585 289289 164164 70 712 173

Välittömät verot 11 --1717 163163 638638 -4 585 827

Vähemmistön osuus -549-549 536536 -816 214

Tilikauden vTilikauden voitoitttoo 6767 575575 991991 65 310 131

Konsernin tuloslaskelma
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KKONSERNIN TONSERNIN TAASE (SE (€)) Liite 31.12.201431.12.2014 31.12.2013
VVAASSTTAAAAVVAAAA

PPysysyvyväät vt vasastaataavvaatt

Aineettomat hyödykkeet 12 101101 884884 592592 91 267 725

Konserniliikearvo 564564 881881 1 864 171

Aineelliset hyödykkeet 12 11 100100 602602 606606 1 112 424 611

Sijoitukset 13

Osuudet osakkuusyrityksissä 66 204204 476476 6 406 190

Muut sijoitukset 3232 532532 240240 28 237 923

PPysysyvyväät vt vasastaataavvaat yht yhtteenseensää 11 241241 788788 795795 1 240 200 619

VVaihaihtuvtuvaat vt vasastaataavvaatt

Vaihto-omaisuus 14 9797 779779 138138 95 252 629

Laskennallinen verosaaminen 15 22 761761 184184 2 253 430

Pitkäaikaiset saamiset 15 209209 477477 465 089

Lyhytaikaiset saamiset 15 203203 241241 508508 205 189 019

Rahoitusarvopaperit 16 282282 138138 765765 243 806 938

Rahat ja pankkisaamiset 4848 857857 315315 21 486 691

VVaihaihtuvtuvaat vt vasastaataavvaat yht yhtteenseensää 634634 987987 387387 568 453 795

VVAASSTTAAAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 876876 776776 182182 1 808 654 414

VVAASSTTAATTTTAAVVAAAA

Oma pääomaOma pääoma 17

Osakepääoma 370370 013013 438438 370 013 438

Vararahasto 525525 808808 152152 525 808 152

Edellisten tilikausien voitto 563563 484484 483483 528 102 045

Tilikauden voitto 6767 575575 991991 65 310 131

Oma pääoma yhOma pääoma yhtteenseensää 11 526526 882882 063063 1 489 233 766

VVähemmisähemmisttöosuudeöosuudett 55 087087 931931 5 166 120

PPakakololliseliset vt vararaukauksesett 18 77 943943 479479 8 539 994

VierVieras pääomaas pääoma

Laskennallinen verovelka 18 8080 290290 981981 70 036 861

Pitkäaikainen vieras pääoma 19 404404 507507 691 667

Lyhytaikainen vieras pääoma 19 256256 167167 221221 234 986 006

VierVieras pääoma yhas pääoma yhtteenseensää 336336 862862 709709 305 714 534

VVAASSTTAATTTTAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 876876 776776 182182 1 808 654 414

Konsernin tase
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KKONSERNIN RAHOITUSLAONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 SKELMA (1 000 €)) 1.1.-1.1.-31.12.201431.12.2014 1.1.-31.12.2013
LiikLiikeettoiminnan roiminnan rahaahavirtavirta

Liikevoitto 9090 378378 70 595

Oikaisut liikevoittoon 1) 9797 320320 90 885

Käyttöpääoman muutos 1212 588588 -29 812

Saadut korot 22 929929 2 959

Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -5-5 116116 -3 121

Saadut osingot 1515 240

Maksetut välittömät verot --22 726726 -1 997

LiikLiikeettoiminnnan roiminnnan rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää 195195 387387 129 748

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirtavirta

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden

investoinnit
--125125 884884 -157 222

Käyttöomaisuuden myynnit 3030 620620 85 973

Myydyt tytäryhtiöt/liiketoiminnot 00 15 944

Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -4-4 294294 -21 011

Pitkäaikaisten saamisten muutos 256256 5 059

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää --9999 302302 -71 257

KKasasssaavirta ennen rvirta ennen rahoitusahoitustata 9696 085085 58 492

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirtavirta

Pitkäaikaisten velkojen muutos --303303 0

Lyhytaikaisten velkojen muutos --8888 -171

Maksetut osingot --3030 000000 0

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää --3030 392392 -171

RahaRahavvararoojen muutjen muutosos 6565 693693 58 321

RahaRahavvararaat 1.1.t 1.1. 265265 303303 206 982

RahaRahavvararaat 31.12.t 31.12. 330330 996996 265 303

1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla

kassavirrassa.

Konsernin rahoituslaskelma
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EMEMOOYHTIÖN TULYHTIÖN TULOSLAOSLASKELMA (SKELMA (€)) Liite 1.1.-1.1.-31.12.201431.12.2014 1.1.-31.12.2013
LiikLiikeevvaihaihttoo 1 862862 150150 270270 880 864 102

Valmistus omaan käyttöön 2424 711711 584584 27 405 152

Liiketoiminnan muut tuotot 2 7979 954954 345345 81 825 754

Materiaalit ja palvelut 3 223223 025025 065065 239 883 266

Henkilöstökulut 4 343343 360360 237237 358 888 025

Poistot 5 107107 935935 380380 105 568 163

Liiketoiminnan muut kulut 6 226226 983983 696696 225 511 662

Kulut yhteensä 901901 304304 379379 929 851 116

LiikLiikeevvoitoitttoo 6565 511511 820820 60 243 893

Rahoitustuotot ja -kulut 8 365365 298298 5 120 859

VVoitoittto ennen so ennen saatunnaisia eriätunnaisia eriä 6565 877877 118118 65 364 752

Satunnaiset erät 9 1717 850850 000000 5 998 100

VVoitoittto ennen vo ennen vereroojaja 8383 727727 118118 71 362 852

Poistoeron muutos 10 -50-50 679679 224224 -60 581 706

Välittömät verot 11 --66 566566 360360 -81 681

Tilikauden vTilikauden voitoitttoo 2626 481481 535535 10 699 464

Emoyhtiön tuloslaskelma
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EMEMOOYHTIÖN TYHTIÖN TAASE (SE (€)) Liite 31.12.201431.12.2014 31.12.2013
VVAASSTTAAAAVVAAAA

PPysysyvyväät vt vasastaataavvaatt

Aineettomat hyödykkeet 12 9999 462462 671671 90 833 664

Aineelliset hyödykkeet 12 11 048048 081081 398398 1 060 130 586

Sijoitukset 13

Osuudet ja saamiset saman konsernin yrityksissä 5959 633633 431431 60 296 438

Muut sijoitukset 3333 973973 076076 29 678 759

PPysysyvyväät vt vasastaataavvaat yht yhtteenseensää 11 241241 150150 577577 1 240 939 447

VVaihaihtuvtuvaat vt vasastaataavvaatt

Vaihto-omaisuus 14 6666 988988 451451 61 434 739

Pitkäaikaiset saamiset 15 276276 427427 507 815

Lyhytaikaiset saamiset 15 138138 062062 157157 136 521 689

Rahoitusarvopaperit 16 282282 138138 765765 243 806 938

Rahat ja pankkisaamiset 3838 506506 985985 15 365 742

VVaihaihtuvtuvaat vt vasastaataavvaat yht yhtteenseensää 525525 972972 785785 457 636 922

VVAASSTTAAAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 767767 123123 363363 1 698 576 370

VVAASSTTAATTTTAAVVAAAA

Oma pääomaOma pääoma 17

Osakepääoma 370370 013013 438438 370 013 438

Vararahasto 525525 753753 544544 525 753 544

Edellisten tilikausien voitto 240240 468468 931931 259 769 467

Tilikauden voitto 2626 481481 535535 10 699 464

Oma pääoma yhOma pääoma yhtteenseensää 11 162162 717717 449449 1 166 235 914

TilinpääTilinpäättösössiirtsiirtoojen kjen kertymäertymä 18 393393 788788 973973 343 109 749

PPakakololliseliset vt vararaukauksesett 18 11 304304 651651 1 036 932

VierVieras pääomaas pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 19 397397 652652 387 976

Lyhytaikainen vieras pääoma 19 208208 914914 639639 187 805 799

VierVieras pääoma yhas pääoma yhtteenseensää 209209 312312 290290 188 193 775

VVAASSTTAATTTTAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 767767 123123 363363 1 698 576 370

Emoyhtiön tase
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EMEMOOYHTIÖN RAHOITUSLAYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (SKELMA (€)) 1.1.-1.1.-31.12.201431.12.2014 1.1.-31.12.2013

LiikLiikeettoiminnan roiminnan rahaahavirtavirta

Liikevoitto 6565 511511 820820 60 243 893

Suunnitelman mukaiset poistot 107107 935935 380380 105 568 163

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua --1717 184184 346346 -29 397 423

RahaRahavirta ennen käytvirta ennen käytttöpääoman muutöpääoman muutosostata 156156 262262 854854 136 414 632

Vaihto-omaisuuden muutos -5-5 553553 712712 -337 652

Lyhytaikaisten saamisten muutos 1313 692692 182182 -10 556 430

Lyhytaikaisten velkojen muutos 11 216216 587587 -28 139 005

KKäytäytttöpääoman muutöpääoman muutosos 99 355355 057057 -39 033 087

Maksetut korot -5-5 300300 066066 -2 659 523

Saadut osingot 22 500500 696696 4 198 773

Saadut korot liiketoiminnasta 33 436436 797797 2 929 857

Maksetut välittömät verot --6666 890890 -81 681

Rahoituserien ja vRahoituserien ja vereroojen rjen rahaahavirtavirta 570570 537537 4 387 425

LiikLiikeettoiminnan roiminnan rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää 166166 188188 448448 101 768 970

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirtavirta

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit --110110 201201 737737 -147 055 681

Käyttöomaisuuden myynnit 2525 644644 925925 80 742 131

Myydyt tyäryhtiöt/liiketoimet 00 15 944 135

Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -4-4 294294 317317 -21 011 298

Myönnetyt lainat 00 0

Lainasaamisten takaisinmaksut 773773 572572 10 397 504

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää --8888 077077 557557 -60 983 210

KKasasssaavirta ennen rvirta ennen rahoitusahoitustata 7878 110110 891891 40 785 760

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirtavirta

Maksetut osingot --3030 000000 000000 0

Pitkäaikaisten saamisten muutos 193193 785785 5 166 272

Saadut konserniavustukset 55 998998 100100 4 106 000

Emoyhtiön rahoituslaskelma
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Konsernitilille siirrettyjen varojen muutos 77 170170 294294 7 389 067

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää --1616 637637 821821 16 661 339

RahaRahavvararoojen muutjen muutosos 6161 473473 071071 57 447 099

RahaRahavvararaat 1.1.t 1.1. 259259 172172 680680 201 725 581

RahaRahavvararaat 31.12.t 31.12. 320320 645645 751751 259 172 680

Emoyhtiön rahoituslaskelma
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TILINPTILINPÄÄÄÄTTÖKSEN LAADINTÖKSEN LAADINTAPERIAAAPERIAATTTEETEETT

KKonsernitilinpääonsernitilinpäättököksen laasen laajuusjuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytär- ja osakkuusyritykset. Tarkemmat tiedot konserniin

kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä liitetietojen kohdassa sijoitukset.

Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat

saatavissa yhtiön pääkonttorissa Vilhonkatu 13, PL 488, 00101 Helsinki.

KKonsernitilinpääonsernitilinpäättököksen laadinsen laadintaperiaataperiaatttteeeett

SisSisäinen osäinen osakkakkeenomiseenomistustus

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Eliminoinnissa muodostunut konsernin liikearvo

poistetaan 5 vuodessa.

SisSisäiseäiset liikt liikeetapahtapahtumatumat ja kat ja katttteeeett

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.

VVähemmisähemmisttöosuudeöosuudett

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.

OsOsakkakkuusuusyritykyrityksesett

Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus

osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään.

TilinpääTilinpäättököksen vsen vertailukertailukelpoisuuselpoisuus

Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 30.12.1997 (1336) kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Vertailulukuina on tilikausi 1.1. - 31.12.2013 12 kuukautta.

PitkäaikaisPitkäaikaistten pren proojektien tuloutusjektien tuloutus

VR Track Oy:n rakennusprojektit tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti. Valmistusaste määritellään

projektiseurannassa toteutuneiden kustannusten perusteella vertaamalla kustannuksia

kokonaiskustannusarvioon. Liikevaihdoksi lasketaan valmistusastetta vastaava osuus projektien

ennustetuista kokonaistuotoista.

Pitkäaikaisten projektien valmistusastetta vastaamaton osa ennustetusta tappiosta kirjataan pakollisiin

varauksiin.

TilinpääTilinpäättököksen arvsen arvosostusperiaatusperiaatttteeeett

Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Omana työnä on valmistettu käyttöomaisuutta

24,7 M€ (27,8 M€) ja siihen on aktivoitu myös valmistukseen liittyviä kiinteitä kuluja 0,0 M€ (0,1 M€).

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
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Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinnan mukaan varovaisuuden periaatteella. Vaihto-omaisuuteen

sisältyvän oman valmistuksen osuus on arvostettu välittömin valmistuskustannuksin. Keskeneräiset työt

sisältävät tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet muuttuvat kustannukset. Vaihto-omisuuden omat työt

sisältävät myös osuuden kiinteistä kustannuksista.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon.

Valuuttamääräiset saamiset, velat ja muut sitoumukset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan

keskuspankin keskikurssiin.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on yhdistelty tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin keskikurssiin ja

tuloslaskelmat tilikauden keskikurssiin.

EläkEläkemenoemenojen jakjen jaksosotustus

Tyel-vakuutus on järjestetty ulkopuolisessa yhtiössä ja konsernin lisäeläketurva on järjestetty VR

Eläkesäätiössä. Eläkemenot on jaksotetu suoriteperusteisesti. Eläkevastuut on katettu täysimääräisesti.

EmoEmoyhyhtiön tilinpäätiön tilinpäättököksen vsen vertailukertailukelpoisuuselpoisuus

Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 30.12.1997 (1336) kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Vertailulukuina on tilikausi 1.1. - 31.12.2013 12 kuukautta.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
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1 Liik1 Liikeevvaihaihtto to toimialoitoimialoittain ja markkina-alueittain ja markkina-alueittain (1 000 tain (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

TToimialakoimialakohohtainen jakaumatainen jakauma

Matkustajaliikenne

Junaliikenne 443443 330330 458 918 443443 431431 459 059

Bussiliikenne 9090 240240 75 142 00 0

Catering- ja ravintolatoiminta 3232 754754 33 966 00 0

Logistiikka

Junaliikenne 334334 227227 331 636 334334 933933 332 842

Autoliikenne 101101 112112 110 298 6464 561561 69 719

Infra 313313 965965 340 326 00 0

Muut palvelut 5151 600600 70 868 1919 225225 19 244

YhYhtteenseensää 11 367367 227227 1 421 154 862862 150150 880 864

MMaanaantietietteeleellinen jakaumalinen jakauma

Kotimaa 11 289289 941941 1 357 342 862862 150150 880 864

Muu Eurooppa 7777 286286 63 812 00 0

YhYhtteenseensää 11 367367 227227 1 421 154 862862 150150 880 864

Ratojen rakentamisen pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella. Valmistusaste on

laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion perusteella. Osatuloutettu määrä on 256,7 M€
(282,9 M€).

2 Liik2 Liikeettoiminnan muut tuooiminnan muut tuottoot (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

Vuokratuotot 1818 161161 17 660 2424 985985 25 105

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2323 941941 19 038 2323 216216 28 844

Muut 1717 936936 12 067 3131 754754 27 877

YhYhtteenseensää 6060 038038 48 765 7979 954954 81 826

3 M3 Maatteriaalit ja palveriaalit ja palvelut (1 000 elut (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013
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AineeAineet ja tarvikkt ja tarvikkeeeet (tat (tavvararaat)t)

Ostot tilikauden aikana 217217 990990 245 895 128128 762762 133 118

Varaston muutos --22 762762 -1 192 -5-5 554554 338

Ulkopuolisilta ostetut palvelut 192192 249249 216 997 9999 817817 106 427

YhYhtteenseensää 407407 477477 461 700 223223 025025 239 883

4 Henkilös4 Henkilösttön määrön määrä ja henkilösä ja henkilösttökökulutulut
Konsernin palveluksessa oleva henkilökunta jakautui tilikaudella keskimäärin toimialoittain seuraavasti:

KKonsernionserni

20142014 2013

Matkustajaliikenne 22 743743 2 601

Logistiikka 11 637637 1 670

Infra 11 857857 1 990

Kunnossapito 11 262262 1 306

Junaliikennöinti 11 413413 1 673

Finrail Oy 432432 446

Corenet Oy 00 160

Muut konsernipalvelut 345345 388

YhYhtteenseensää 99 689689 10 234

HenkilösHenkilösttökökulut (1 000 ulut (1 000 €))

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

Palkat ja palkkiot 445445 107107 460 870 279279 424424 290 037

Eläkekulut 7373 620620 78 910 4646 093093 50 418

Muut henkilösivukulut 3131 692692 31 548 1717 844844 18 432

HenkilösHenkilösttökökulut tuloslaskulut tuloslaskelman mukaanelman mukaan 550550 418418 571 328 343343 360360 358 888

Johdon palJohdon palkakat ja palt ja palkkiokkiot (1 000t (1 000€))

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

Toimitusjohtajat 22 114114 1 820 11 151151 807

Hallitusten jäsenet 291291 291 291291 291

Hallintoneuvosto 5050 79 5050 79

YhYhtteenseensää 22 455455 2 190 11 492492 1 177
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VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama 9

604,50 euron henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.
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5 P5 Poisoisttoot ja arvt ja arvonalenonalentumisetumiset (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

SuunnitSuunnitelman mukaiseelman mukaiset poist poisttoott

Aineettomat hyödykkeet 1414 311311 12 000 1313 633633 11 291

Rakennukset ja rakennelmat 1414 559559 11 888 1414 366366 11 757

Vetokalusto ja vaunusto 7272 565565 74 821 7272 565565 74 821

Muut koneet ja kalusto 1414 757757 15 172 66 672672 2 368

Muut aineelliset hyödykkeet 770770 923 699699 781

Konserniliikearvon poisto 11 213213 1 213 00 0

ArvArvonalenonalentumisetumiset pt pysysyvien vyvien vasastaataavien hvien hyödykkyödykkeiseistätä

Vetokalusto ja vaunusto 00 4 550 00 4550

Muut koneet ja kalusto 00 22 00 0

YhYhtteenseensää 118118 175175 120 589 107107 935935 105 568

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän

mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta lukuun ottamatta rakennuksia.

SuunnitSuunnitelman mukaiseelman mukaiset poist poisttoaoajajat ja -tat ja -tavvaat ot ovvaatt::

Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto

Muut pitkävaikutteiset menot 3-10 vuotta tasapoisto

Rakennukset 4 %-7 % menojäännöspoisto

Rakennelmat 20% menojäännöspoisto

Vetokalusto 30 vuotta tasapoisto

Sähköjunat 25 vuotta tasapoisto

Vaunusto 15-20 vuotta tasapoisto

Muut koneet ja kalusto 5-15 vuotta tasapoisto

Muut aineelliset hyödykkeet 5-30 vuotta tasapoisto

6 Liik6 Liikeettoiminnan muut koiminnan muut kulut (1 000 ulut (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

Ratamaksut ja rataverot 6161 278278 61 238 6161 278278 61 238

Vuokrat ja kiinteistökulut 7878 362362 77 187 6161 028028 60 081
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Matkakulut ja muut henkilöstön kulut 4141 683683 37 421 2626 310310 20 327

Tele- ja tietohallintokulut 4747 496496 42 865 3939 144144 37 721

Muut liikennöintikulut 1717 312312 19 824 1515 684684 18 099

Hallinto- ja muut kulut 4545 508508 48 663 2323 539539 28 046

YhYhtteenseensää 291291 639639 287 198 226226 984984 225 512

TilinTilintarkastarkastatajien paljien palkkiokkiot (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

Tilintarkastuspalkkiot 209209 92 4949 31

Veropalvelut 00 0 00 0

Muut palvelut 2929 5 2020 0

YhYhtteenseensää 238238 97 6969 31

Liitteet 5-6

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 195



7 K7 Konsernin merkitonsernin merkittätävimpien tvimpien toimialooimialojen liikjen liikeevvoitoitoot (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni

20142014 2013

Matkustajaliikenne 3232 821821 33 159

Logistiikka 2424 941941 12 977

Infra 1717 279279 8 295

Konsernitoiminnot ja muut 1515 336336 16 161

YhYhtteenseensää 9090 378378 70 592

8 Rahoitus8 Rahoitustuotuottoot ja -kt ja -kulut (1 000 ulut (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

OsinkOsinkootuotuottoott

Saman konsernin yrityksiltä 00 0 22 181181 3 967

Muilta 1515 18 319319 232

OsinkOsinkootuotuottoot yht yhtteenseensää 1515 18 22 501501 4 199

KKorkorkootuotuottoot pitkäaikaisist pitkäaikaisista sijoitukta sijoituksissistata

Saman konsernin yrityksiltä 00 0 9393 436

Osakkusyrityksiltä 1515 129 1515 129

Muilta 594594 316 594594 316

LLyhyhytaikaiseytaikaiset muut kt muut korkorkoo- ja r- ja rahoitusahoitustuotuottoott

Saman konsernin yrityksiltä 00 0 531531 256

Osakkusyrityksiltä 1111 -5 1111 -5

Muilta 33 631631 2 669 22 408408 2 563

KKorkorkoo- ja muut r- ja muut rahoitusahoitustuotuottoot yht yhtteenseensää 44 251251 3 109 33 652652 3 696

KKorkorkokokulut ja muut rulut ja muut rahoituskahoituskulutulut

Saman konsernin yrityksille 00 0 --3737 -300

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien

sijoituksista
00 30 00 0

Muille --99 355355 -3 036 -5-5 750750 -2 474

KKorkorkoo- ja muut r- ja muut rahoituskahoituskulut yhulut yhtteenseensää --99 355355 -3 006 -5-5 787787 -2 774

RahoitusRahoitustuotuottoot ja -kt ja -kulut yhulut yhtteenseensää -5-5 089089 121 365365 5 121
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9 S9 Saatunnaisetunnaiset ert eräät (1 000 t (1 000 €))
EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013

Saadut konserniavustukset 1818 600600 5 998

Annetut konserniavustukset --750750 0

YhYhtteenseensää 1717 850850 5 998

10 Tilinpää10 Tilinpäättösössiirrsiirroot (1 000 t (1 000 €))
EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013

Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus

Poistoeron muutos (lis. -, väh. +) -50-50 679679 -60 582

Poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan sekä

laskennallisen verovelan muutokseen ja laskennalliseen verovelkaan.

11 V11 Välitälitttömäömät vt vereroot (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

Tuloverot satunnaisista eristä 00 0 00 0

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta --22 481481 -1 626 --6767 0

Tuloverot edellisiltä tilikausilta -4-4 981981 49 --66 499499 -82

Laskennalliset verot --99 702702 -3 009 00 0

YhYhtteenseensää --1717 164164 -4 586 --66 566566 -82
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12 P12 Pysysyvyväät vt vasastaataavvaat (1 000 t (1 000 €))
AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

KKonsernionserni

20142014

AineeAineett--

ttomaomatt

oikoikeudeeudett

LiikLiikee--

arvarvoo

KKonserni-onserni-

liikliikeearvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesialueesialueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo--

makmaksut jasut ja

kkeesksken-en-

ereräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää
KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintamenotameno

1.1.1.1.
134 087 362 22 199 156 648 49 294 338 056 1 714 434 16 115 109 831 2 227 730 22 384384 378378

Muuntoerot -6 0 0 -6 0 -26 -1 762 -74 0 -1 862 --11 868868

Lisäykset 660 0 0 660 0 1 6 575 15 116 284 122 875 123123 535535

Vähennykset -596 0 0 -596 -3 386 -3 083 -17 965 -38 -752 -25 224 --2525 819819

Siirrot erien

välillä
24 273 0 0 24 273 1 959 73 221 50 399 849 -150 701 -24 273 00

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
158158 417417 362362 2222 199199 180180 978978 4747 868868 408408 169169 11 751751 681681 1616 866866 7474 662662 22 299299 247247 22 480480 225225

KKertyneeertyneet poist poisttoott

1.1.1.1.
-42 887 -295 -20 335 -63 516 0 -159 757 -946 310 -9 238 0 -1 115 306 --11 178178 822822

Muuntoerot 4 0 0 4 0 16 417 12 0 445 448448

Vähennysten ja

siirtojen

kertyneet poistot

594 0 -86 508 0 2 272 16 563 33 0 18 868 1919 376376

Tilikauden poisto -14 279 -32 -1 213 -15 524 0 -14 559 -87 323 -770 0 -102 651 --118118 175175

KKertyneeertyneet poist poisttoott

31.12.31.12.
-56-56 568568 --327327 --2121 634634 --7878 529529 00 --172172 029029 --11 016016 653653 --99 962962 00 --11 198198 644644 --11 277277 173173

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
101101 849849 3535 565565 102102 449449 4747 868868 236236 140140 735735 028028 66 904904 7474 662662 11 100100 603603 11 203203 052052

AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

KKonsernionserni

20132013

AineeAineett--

ttomaomatt

oikoikeudeeudett

LiikLiikee--

arvarvoo

KKonserni-onserni-

liikliikeearvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesialueesialueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo--

makmaksut jasut ja

kkeesksken-en-

ereräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää
KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintamenotameno

1.1.1.1.
126 885 470 22 199 149 553 52 578 327 071 1 705 856 14 897 95 852 2 196 253 22 345345 807807

Muuntoerot -1 0 0 -1 0 -8 -583 -4 0 -595 -596-596

Yritysostot 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 2121

Lisäykset 1 966 67 4 093 6 126 1 279 3 634 5 273 1 028 147 563 158 777 164164 903903

Yritysmyynnit -2 044 0 0 -2 044 0 0 -38 319 0 -1 028 -39 347 -41-41 391391

Vähennykset -37 -175 -4 093 -4 305 -5 262 -1 951 -8 963 -692 -63 192 -80 060 --8484 365365

Siirrot erien

välillä
7 319 0 0 7 319 700 9 310 51 170 865 -69 364 -7 319 00

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
134134 087087 362362 2222 199199 156156 648648 4949 294294 338338 056056 11 714714 434434 1616 115115 109109 831831 22 227227 730730 22 384384 378378

KKertyneeertyneet poist poisttoott

1.1.1.1.
-30 987 -365 -19 035 -50 387 0 -148 911 -887 542 -8 415 0 -1 044 868 --11 095095 255255

Muuntoerot 1 0 0 1 0 4 181 3 0 188 189189

Yritysmyyntien

kertyneet poistot
1 001 -0 0 1 001 0 0 27 661 0 0 27 661 2828 662662

Vähennysten ja

siirtojen

kertyneet poistot

-931 100 -86 -917 0 1 037 7 952 97 0 9 086 88 169169

Tilikauden poisto -11 970 -30 -1 213 -13 213 0 -11 888 -89 992 -923 0 -102 803 --116116 016016

Arvonalennukset 0 0 0 0 0 0 -4 572 0 0 -4 572 -4-4 572572
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KKertyneeertyneet poist poisttoott

31.12.31.12.
-42-42 887887 --295295 --2020 335335 --6363 516516 00 --159159 757757 --946946 310310 --99 238238 00 --11 115115 306306 --11 178178 822822

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
9191 200200 6767 11 864864 9393 132132 4949 294294 178178 298298 768768 124124 66 877877 109109 831831 11 112112 425425 11 205205 557557

AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

EmoEmoyhyhtiö 2014tiö 2014

AineeAineett--

ttomaomatt

oikoikeudeeudett

LiikLiikee--

arvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesialueesialueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo--

makmaksut jasut ja

kkeesksken-en-

ereräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää
KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintamenotameno

1.1.1.1.
125 913 198 126 111 48 699 331 468 1 495 670 13 018 105 260 1 994 114 22 120120 225225

Lisäykset 523 0 523 0 0 152 0 109 527 109 679 110110 202202

Vähennykset 0 0 0 -3 386 -3 083 -7 417 0 -752 -14 637 --1414 637637

Siirrot erien

välillä
21 739 0 21 739 1 959 71 398 46 896 849 -142 841 -21 739 00

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
148148 175175 198198 148148 373373 4747 273273 399399 783783 11 535535 301301 1313 866866 7171 194194 22 067067 417417 22 215215 790790

KKertyneeertyneet poist poisttoott

1.1.1.1.
-35 122 -155 -35 277 0 -158 245 -768 336 -7 403 0 -933 984 --969969 261261

Vähennysten ja

siirtojen

kertyneet poistot

0 0 0 0 2 272 6 679 0 0 8 951 88 951951

Tilikauden poisto -13 606 -27 -13 633 0 -14 366 -79 237 -699 0 -94 302 --107107 935935

KKertyneeertyneet poist poisttoott

31.12.31.12.
-48-48 728728 --182182 -48-48 910910 00 --170170 340340 --840840 894894 --88 102102 00 --11 019019 336336 --11 068068 246246

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
9999 447447 1616 9999 463463 4747 273273 229229 443443 694694 407407 55 764764 7171 194194 11 048048 081081 11 147147 544544

AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

EmoEmoyhyhtiö 2013tiö 2013

AineeAineett--

ttomaomatt

oikoikeudeeudett

LiikLiikee--

arvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesialueesialueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo--

makmaksut jasut ja

kkeesksken-en-

ereräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää
KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintamenotameno

1.1.1.1.
119 219 131 119 350 51 998 320 478 1 454 751 12 275 85 701 1 925 204 22 044044 554554

Lisäykset 487 67 554 1 279 3 630 1 364 0 142 160 148 433 148148 987987

Vähennykset 0 0 0 -5 262 -1 951 -2 911 0 -63 192 -73 315 --7373 315315

Siirrot erien

välillä
6 207 0 6 207 685 9 310 42 465 742 -59 409 -6 207 --00

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
125125 913913 198198 126126 111111 4848 699699 331331 468468 11 495495 670670 1313 018018 105105 260260 11 994994 114114 22 120120 225225

KKertyneeertyneet poist poisttoott

1.1.1.1.
-23 856 -131 -23 986 0 -147 525 -688 951 -6 622 0 -843 098 --867867 084084

Vähennysten ja

siirtojen

kertyneet poistot

0 0 0 0 1 037 2 355 0 0 3 391 33 391391

Tilikauden poisto -11 266 -25 -11 291 0 -11 757 -77 189 -781 0 -89 727 --101101 018018

Arvonalennukset 0 0 0 0 0 -4 550 0 0 -4 550 -4-4 550550

KKertyneeertyneet poist poisttoott

31.12.31.12.
--3535 122122 --155155 --3535 277277 00 --158158 245245 --768768 336336 --77 403403 00 --933933 984984 --969969 261261

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
9090 791791 4343 9090 834834 4848 699699 173173 223223 727727 334334 55 614614 105105 260260 11 060060 131131 11 150150 964964

Liite 12

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 199



13 Sijoituk13 Sijoitukseset (1 000 t (1 000 €))

KKonserni 2014onserni 2014

OsuudeOsuudett

ssamanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ssamanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

MMuutuut

ososakkakkeeeett

jaja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett
YhYhtteenseensää

HankinHankintameno 1.1.tameno 1.1. 0 0 2 319 2 204 1 685 24 349 3030 557557

Lisäykset 0 0 0 0 0 14 454 1414 454454

Vähennykset 0 0 0 0 -56 -10 104 --1010 160160

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
00 00 22 319319 22 204204 11 629629 2828 699699 3434 851851

KKertyneeertyneett

tulososuudetulososuudet 1.1.t 1.1.
0 0 4 087 0 0 0 44 087087

Osuus tuloksista 0 0 -202 0 0 0 --202202

KKertyneeertyneett

tulososuudetulososuudet 31.12.t 31.12.
00 00 33 885885 00 00 00 33 885885

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 00 00 66 204204 22 204204 11 629629 2828 699699 3838 737737

KKonserni 2013onserni 2013

OsuudeOsuudett

ssamanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ssamanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

MMuutuut

ososakkakkeeeett

jaja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett
YhYhtteenseensää

HankinHankintameno 1.1.tameno 1.1. 0 0 2 319 2 204 1 685 3 338 99 545545

Lisäykset 0 0 0 0 23 38 499 3838 522522

Vähennykset 0 0 0 0 -23 -17 488 --1717 511511

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
00 00 22 319319 22 204204 11 685685 2424 349349 3030 557557

KKertyneeertyneett

tulososuudetulososuudet 1.1.t 1.1.
0 0 2 990 0 0 0 22 990990

Osuus tuloksista 0 0 1 097 0 0 0 11 097097

KKertyneeertyneett

tulososuudetulososuudet 31.12.t 31.12.
00 00 44 087087 00 00 00 44 087087

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 00 00 66 406406 22 204204 11 685685 2424 349349 3434 644644
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EmoEmoyhyhtiö 2014tiö 2014

OsuudeOsuudett

ssamanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ssamanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

MMuutuut

ososakkakkeeeett

jaja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett
YhYhtteenseensää

HankinHankintameno 1.1.tameno 1.1. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 8989 975975

Lisäykset 0 6 0 0 0 14 454 1414 460460

Vähennykset 0 -669 0 0 -56 -10 104 --1010 828828

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
5858 516516 11 118118 11 549549 22 204204 11 567567 2828 653653 9393 607607

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 5858 516516 11 118118 11 549549 22 204204 11 567567 2828 653653 9393 607607

EmoEmoyhyhtiö 2013tiö 2013

OsuudeOsuudett

ssamanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ssamanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

MMuutuut

ososakkakkeeeett

jaja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett
YhYhtteenseensää

HankinHankintameno 1.1.tameno 1.1. 69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 9090 404404

Lisäykset 1 212 0 0 23 38 499 3838 735735

Vähennykset -11 066 -10 609 0 0 0 -17 488 --3939 163163

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
5858 516516 11 781781 11 549549 22 204204 11 623623 2424 303303 8989 975975

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 5858 516516 11 781781 11 549549 22 204204 11 623623 2424 303303 8989 975975

VR-Yhtymä Oy on antanut 2,2 M euron pääomanehtoisen lainan Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.

Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja:

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

Jälleenhankintahinta 2828 692692 24 257 2828 692692 24 257

Kirjanpitoarvo 2828 653653 24 303 2828 653653 24 303

ErErootustus 3939 -46 3939 -46

KKonsernin ja emoonsernin ja emoyhyhtiön omistiön omistamatamat ost osakkakkeeeett
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KKONSERNIYRITYKSEONSERNIYRITYKSETT

Konsernin

omistusosuus-

%

Emoyhtiön

omistusosuus-

%

VR Track Estonia AS, Viro 100100 00

Finlogic Oy, Helsinki 100100 00

Finrail Oy, Helsinki 100100 100100

Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki 100100 100100

OOO VR Transpoint, Venäjä 100100 00

Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki 100100 00

Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki 100100 100100

PL Fleet Oy, Helsinki 100100 00

Transpoint International (EST) AS, Viro 100100 00

Transpoint International (FI) Oy, Helsinki 100100 100100

Transpoint International (HU) Kft., Unkari 100100 00

VR Track Oy, Helsinki 100100 100100

VR Track Sweden AB, Ruotsi 100100 00

ZAO ATV, Venäjä 100100 00

Avecra Oy, Helsinki 6060 6060

Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku 7070 00

Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola 53,453,4 53,453,4

Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu 57,357,3 57,357,3

OSOSAKKAKKUUSUUSYRITYKSEYRITYKSETT

Freight One Scandinavia Oy, Helsinki 5050 5050

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki 5050 5050

Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki 5050 5050

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki 3535 3535

SeaRail Oy, Tampere 5050 5050

Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki 20,720,7 20,720,7

Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta 42,542,5 42,542,5

Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus 33,333,3 33,333,3
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14 V14 Vaihaihttoo-omaisuus (1 000 -omaisuus (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

Aineet ja tarvikkeet 9797 003003 94 589 6666 988988 61 435

Keskeneräiset tuotteet 264264 108 00 0

Ennakkomaksut 513513 556 00 0

YhYhtteenseensää 9797 779779 95 253 6666 988988 61 435

15 S15 Saamiseaamiset (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

PitkäaikaisePitkäaikaiset st saamiseaamisett

PitkäaikaisePitkäaikaiset st saamiseaamiset muiltat muilta

Pitkäaikaiset saamiset 209209 465 209209 441

Laskennallinen verosaaminen 22 761761 2 253 6767 67

PitkäaikaisePitkäaikaiset st saamiseaamiset muilta yht muilta yhtteenseensää 22 971971 2 718 276276 508

PitkäaikaisePitkäaikaiset st saamiseaamiset yht yhtteenseensää 22 971971 2 718 276276 508

LLyhyhytaikaiseytaikaiset st saamiseaamisett

SSaamiseaamiset st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluvilta yritykuuluvilta yrityksiltäsiltä

Myyntisaamiset 11 494494 3 091

Lainasaamiset 828828 939

Muut saamiset 4141 301301 26 465

Siirtosaamiset 467467 217

SSaamiseaamiset st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluvilta yritykuuluvilta yrityksiltä yhsiltä yhtteenseensää 4444 090090 30 712

SSaamiseaamiset ost osakkakkuusuusyritykyrityksiltäsiltä

Myyntisaamiset 11 171171 1 186 11 171171 1 186

SSaamiseaamiset muiltat muilta

Myyntisaamiset 111111 742742 103 561 4141 763763 47 228
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Muut saamiset 11 408408 1 164 2222 114

Siirtosaamiset 8888 921921 99 279 5151 016016 57 281

SSaamiseaamiset muilta yht muilta yhtteenseensää 202202 071071 204 003 9292 801801 104 624

LLyhyhytaikaiseytaikaiset st saamiseaamiset yht yhtteenseensää 203203 242242 205 189 138138 062062 136 522

SiirtSiirtososaamisaamistten olennaisimmaen olennaisimmat ert eräätt

Konsernin siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat myyntien ja kulujen jaksotuserät 45,2 M€ sekä

osatuloutussaamiset 22,9 M€

16 Rahoitus16 Rahoitusarvarvopaperit (1 000 opaperit (1 000 €))
Rahoitusomaisuusarvopaperit sisältävät pankkien sijoitus- ja talletustodistuksia, rahastoja, yritystodistuksia

sekä yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoista alle vuoden sisällä erääntyvän osuuden.

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

Jällenhankintahinta 282282 425425 243 925 282282 425425 243 925

Kirjanpitoarvo 282282 139139 243 807 282282 139139 243 807

ErErootustus 286286 118 286286 118
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17 Oma pääoma (1 000 17 Oma pääoma (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

SidoSidotttu oma pääomatu oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 370370 013013 370 013 370370 013013 370 013

Osakepääoma 31.12. 370370 013013 370 013 370370 013013 370 013

Vararahasto 1.1. 525525 808808 525 808 525525 754754 525 754

Vararahasto 31.12. 525525 808808 525 808 525525 754754 525 754

SidoSidotttu oma pääoma yhtu oma pääoma yhtteenseensää 895895 822822 895 822 895895 767767 895 767

VVapaa oma pääomaapaa oma pääoma

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 593593 412412 528 786 270270 468468 260 515

Osingonjako --3030 000000 0 --3030 000000 0

Edellisen vuoden virheen korjaus ja poistoeron netotus 00 -746 00 -746

Muuntoerot 7272 62 00 0

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 563563 484484 528 102 240240 469469 259 769

Tilikauden voitto 6767 576576 65 310 2626 482482 10 699

VVapaa oma pääoma yhapaa oma pääoma yhtteenseensää 631631 060060 593 412 266266 950950 270 468

Oma pääoma yhOma pääoma yhtteenseensää 11 526526 882882 1 489 234 11 162162 717717 1 166 235

LaskLaskelma jakelma jakokokelpoisiselpoisista vta vararoisoista (1 000 ta (1 000 €))
EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013

Voitto edellisiltä tilikausilta 240240 469469 259 769

Tilikauden voitto 2626 482482 10 699

YhYhtteenseensää 266266 950950 270 468

18 V18 Vararaukaukseset (1 000 t (1 000 €))
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KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

PPakakololliseliset vt vararaukauksesett 77 943943 8 540 11 305305 1 037

Pakolliset varaukset 7,9 M€ (8,5 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä

takuukorjausten kuluista 0,9 M€ (0,6 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/sopimuksista johtuen 5,7 M€
(6,9 M€), ympäristövarauksista 1,3 M€ (1,0 M€) sekä konsernin muutosten ja uudelleenorganisoinnin

tulevista kuluista 0,0 M€ (0,0 M€).

Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 1,3 M€ (1,0 M€) sekä yhtiön rakenteiden

muutosten ja uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 0,0 M€ (0,0 M€).

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

VVapaaehapaaehttoisoistten ven vararausaustten ja poisen ja poisttoeroeron von vaikaikutus taseeutus taseeseenseen

Vapaaehtoiset varaukset 00 0 00 0

Poistoero 400400 982982 349 547 393393 789789 343 110

YhYhtteenseensää 400400 982982 349 547 393393 789789 343 110

Siirto omaan pääomaan 320320 768768 279 667

Laskennallinen verovelka 8080 196196 69 909

Vähemmistöosuus 1717 -29

YhYhtteenseensää 400400 982982 349 547

LaskLaskennalennalliseliset vt vereroovvelaelat ja -st ja -saamiseaamisett

Laskennalliset verosaamiset

Jaksotuseroista 22 761761 2 253 6767 67

Laskennalliset verovelat

Tilinpäätössiirroista 8080 291291 70 037 00 0

VVapaaehapaaehttoisoistten ven vararausaustten ja poisen ja poisttoeroeron von vaikaikutus tuloslaskutus tuloslaskelmaanelmaan

Vapaaehtoisten varausten muutos 00 0 00 0

Poistoeron muutos 5151 435435 60 304 5050 679679 60 582

YhYhtteenseensää 5151 435435 60 304 5050 679679 60 582
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Tilikauden tulokseen vaikuttava muutos 4141 101101 48 265

Laskennallisen verovelan muutos 1010 287287 12 061

Vähemmistöosuuteen vaikuttava muutos 4646 -21

YhYhtteenseensää 5151 433433 60 304
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19 Vier19 Vieras pääoma (1 000 as pääoma (1 000 €))

Pitkäaikainen vierPitkäaikainen vieras pääomaas pääoma

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

Lainat rahoituslaitoksilta 77 33 00 0

Muut pitkäaikaiset velat 398398 658 398398 388

Pitkäaikainen vierPitkäaikainen vieras pääoma yhas pääoma yhtteenseensää 405405 691 398398 388

VVelaelatt, jo, jotka ertka eräänääntyvtyväät mt myöhemmin kyöhemmin kuin viiden vuoden kuin viiden vuoden kulutuluttuatua

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

Lainat rahoituslaitoksilta 00 0 00 0

LLyhyhytaikainen vierytaikainen vieras pääomaas pääoma

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

VVelaelat muilt muille yritykle yrityksilsillele

Lainat rahoituslaitoksilta 2727 52 00 0

Ostovelat 5757 703703 60 429 3333 535535 38 099

Siirtovelat 146146 666666 130 068 9898 263263 86 187

Muut velat 3131 460460 24 390 1414 876876 6 670

Saadut ennakot 2020 288288 20 016 55 988988 9 003

VVelaelat muilt muille yritykle yrityksilsille yhle yhtteenseensää 256256 144144 234 954 152152 661661 139 959

VVelaelat st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluviluuluville yritykle yrityksilsillele

Ostovelat 00 0 22 939939 2 363

Siirtovelat 00 0 738738 529

Muut velat 00 0 5252 552552 44 924

VVelaelat st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluviluuluville yritykle yrityksilsille yhle yhtteenseensää 00 0 5656 230230 47 815

VVelaelat ost osakkakkuusuusyritykyrityksilsillele

Ostovelat 2323 32 2323 32
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LLyhyhytaikainen vierytaikainen vieras pääoma yhas pääoma yhtteenseensää 256256 167167 234 986 208208 915915 187 806

Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat 104,3 M€ (103,7 M€).

20 V20 Vasastuusittuusitoumukoumukseset (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20142014 2013 20142014 2013

VVelaelatt, joiden v, joiden vakakuudekuudeksi annesi annetttu kiinnityktu kiinnityksiäsiä

Rahalaitoslainat 00 0 00 0

Annetut kiinnitykset 77 600600 1 500 61006100 0

Muut

vastuusitoumukset
144144 152152 155 661 134134 903903 141 414

AnneAnnetut vtut vasastuusittuusitoumukoumukseset yht yhtteenseensää 151151 752752 157 161 141141 003003 141 414

KKenen puoleenen puolessta anneta annetut vtut vasastuuttuut

Omasta puolesta 7070 647647 76 508 00 0

Konserniyritysten

puolesta
00 0 5959 898898 60 761

Muiden puolesta 7575 005005 80 653 7575 005005 80 653

AnneAnnetut vtut vasastuusittuusitoumukoumukseset yht yhtteenseensää 145145 652652 157 161 134134 903903 141 414

LLeeasingvasingvasastuuttuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 2727 978978 20 602 1616 930930 12 279

Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 254254 137137 147 705 198198 711711 105 176

LLeeasingvasingvasastuut yhtuut yhtteenseensää 282282 115115 168 307 215215 641641 117 455

VVuokruokraavvasastuuttuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 66 641641 3 297 11 679679 684

Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 88 084084 2 987 00 0

VVuokruokraavvasastuut yhtuut yhtteenseensää 1414 725725 6 284 11 679679 684

21 Johdannaise21 Johdannaiset (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

KKororononvvaihaihttosopimukosopimuksesett 20142014 2013 20142014 2013
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Kohde-etuuden arvo 271271 974974 296 111 271271 974974 296 111

Käypä arvo -49-49 428428 -14 035 -49-49 428428 -14 035

Junavaunujen, auto- ja laitevuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu

lyhennysohjelmallisilla koronvaihtosopimuksilla joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana. Kohde-

etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien yhteissummana.

Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -49 428 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten

tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna

tilinpäätöspäivään. Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

ÖlÖljyjohdannaisejyjohdannaisett 20142014 2013 20142014 2013

SSwwapap

Käypä arvo --11 315315 160 --11 315315 188

Suojauksen nimellisarvo (Metric Tons) 66 000000 29 360 66 000000 27 032

Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2015. Öljyjohdannaisten

käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -1 315 t€. Öljyswappien käyvät arvot on määritelty yleisesti käytössä

olevilla arvonmääritysarvoilla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. Öljyswappien

käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

SSähkähköjohdannaiseöjohdannaisett 20142014 2013 20142014 2013

Käypä arvo --99 442442 -11 660 --99 442442 -11 660

Suojauksen määrä (MWh) 11 816816 373373 2 256 538 11 816816 373373 2 256 538

Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu

tilinpäätökseen.

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

VValuutaluuttatattermiinitermiinit 20142014 2013 20142014 2013

Valuuttaswap 55 031031 10 025 55 031031 10 025

VR-Yhtymä on tehnyt EUR/DKK-määräisen talletuksen, jonka arvo oli sopimuksen tekohetkellä 5 M€.

Sopimuksen kurssimuutoksen arvo tilinpäätöspäivänä on -3,3 t€. Sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
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22 Riita-asia22 Riita-asiatt
Konsernilla ei ole merkittäviä riita-asioita.

23 K23 Konsernin tunnusluvutonsernin tunnusluvut
20142014 2013 2012 2011 2010

TToiminnan laaoiminnan laajuusjuus

Liikevaihto M€ 11 367367 1 421 1 438 1 437 1 423

Tase M€ 11 877877 1 809 1 774 1 748 1 722

Bruttoinvestoinnit M€ 120120 157 122 163 159

- suhteessa liikevaihtoon % 8,88,8 11,0 8,5 11,3 11,2

Henkilöstö keskimäärin 99 689689 10 234 11 080 11 391 11 909

KKannaannatttatavuusvuus

Liikevoitto M€ 90,490,4 70,6 52,4 20,9 43,1

- suhteessa liikevaihtoon % 6,66,6 5,0 3,6 1,5 3,0

Tulos M€ 67,667,6 65,3 38,8 15,3 30,0

Sijoitetun pääoman tuotto

(ROI)
% 5,95,9 4,8 3,9 1,7 3,3

Oman pääoman tuotto

(ROE)
% 4,54,5 4,6 2,9 1,6 2,3

VVakaakavvararaisuusaisuus

Omavaraisuusaste % 82,582,5 83,5 82,2 81,0 80,9

MMakaksuvsuvalmiusalmius

Quick Ratio 2,22,2 2,0 1,7 1,3 1,3

TTunnuslukunnuslukujenujen

lasklaskenentaperiaataperiaatttteeeett

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat

Sijoitetun pääoman tuotto

(ROI)
= (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) * 100

Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto

(ROE)
=

(Tulos ennen satunnaisia eriä-tuloverot ja laskennallisen verovelan

muutos)*100
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Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) * 100

Taseen loppusumma - saadut lyhyt- ja pitkäaikaiset ennakot

Quick Ratio = Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset) - osatuloutussaatavat

Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot
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